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Vedtekter for 

NORSK FOSTERHJEMSFORENING 

 

Norsk Fosterhjemsforening ble stiftet i 1981 

Disse vedtektene trådte i kraft etter beslutning på landsmøtet 23. – 25. oktober 2015. 

Fylkesforeningene er selvstendige juridiske enheter under Norsk Fosterhjemsforening som 

moderorganisasjon. 
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KAP. 1 GRUNNREGLER 
 

§ 1-1 FORMÅL 

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 

fosterhjemsomsorgen. 

 

§ 1-2 Uavhengig interesseorganisasjon 

Norsk Fosterhjemsforening er en uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og 

trossamfunn. 

 

§ 1-3 Organisasjon 

Landsmøtet er Norsk Fosterhjemsforenings øverste myndighet. 

Hovedstyret leder foreningen etter retningslinjer gitt av landsmøtet. 

Arbeidet administreres av sekretariatet. 

Organisasjonsleddene er hovedstyret og fylkesforening. 

Betegnelsen på fylkesforeningene er ”Norsk Fosterhjemsforening «navn på fylket»”. 

  



Side 3 av 16 
 

KAP. 2 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT 
§ 2-1 MEDLEMSKAP 

Fosterforeldre, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og ungdommer og tilsvarende 

ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening. 

Et fosterhjem har ett medlemskap, og begge fosterforeldre har de samme rettigheter og plikter. 

§ 2-2 STØTTEMEDLEMSKAP 

Enkeltpersoner, lag, foreninger, bedrifter og offentlige instanser kan tegne støttemedlemskap i 

Norsk Fosterhjemsforening. 

Støttemedlemmer har ikke stemmerett. 

§ 2-3 ÆRESMEDLEMSKAP 

En person kan bli utnevnt til æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening når: 

- En har utført et langvarig og godt fosterhjemsarbeid 

- En har utført et langvarig og godt organisasjonsarbeid for Norsk Fosterhjemsforening 

- Har gjort en langvarig innsats for fosterhjemsomsorgen 

Vedtak om utnevnelse av æresmedlem fattes av hovedstyret. Hovedstyret kan ikke komme med 

forslag til æresmedlemmer. Utnevnelsen skjer på landsmøtet. Det utnevnes ett æresmedlem for 

hvert landsmøte. 

Hovedstyret behandler forslag til æresmedlem en gang i hver landsmøteperiode. Det behandles på 

siste hovedstyremøtet før landsmøtet, dog senest 10 uker før landsmøtet avholdes. 

Det er landsmøtet som fastsetter kriterier for utnevnelsen av æresmedlemskap. 

Æresmedlemmet betaler ikke medlemskontingent. 

§ 2-4 VALGBARHET 

Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i alle organisasjonsledd. 

Støttemedlemmer er ikke valgbare til tillitsverv. 

§ 2-5 KONTINGENT 

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. 

Kontingenten innkreves sentralt og fordeles mellom Norsk Fosterhjemsforening sentralt og 

fylkesforeningene. Fordelingsnøkkelen fastsettes av landsmøtet.  

For å få utbetalt refusjon av medlemskontingenten må årsmøte være avholdt og nødvendige 

styrereferater sendt sekretariatet fortløpende gjennom året. 
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KAP. 3 LANDSMØTET 
§ 3-1 REPRESENTASJON OG DELTAKELSE 

Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. 

Til landsmøtet velges en delegat fra hver fylkesforening, samt en tilleggs delegat for hvert 50. 

medlem i fylkesforeningen. Det velges vararepresentanter i samme antall som delegater. 

Landsmøtet kan ha observatører tilstede uten tale- og stemmerett. Fremmøtte delegater ved 

landsmøtet er stemmeberettiget. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt. 

Delegater og observatører må være betalende medlemmer. 

Landsmøtet kan oppnevne møteledere blant de øvrige medlemmer av foreningen. 

Beregningsgrunnlaget for antall delegater til landsmøtet er betalende medlemmer pr. 31.12 siste 

året før landsmøtet. Her teller kun medlemmer etter § 2-1 og § 2-3. 

Til Landsmøtet møter også hovedstyrets medlemmer og en representant for de ansatte. Disse møter 

med tale-, forslags- og stemmerett. 

Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett.  

Øvrige tillitsvalgte møter med de rettigheter som fremkommer av retningslinjer fastsatt av 

landsmøtet for det aktuelle utvalg/komite. 

§ 3-2 TIDSPUNKT OG INNKALLING 

Landsmøte av holdes hvert annet år innen utgangen av oktober.  

Innkalling med saksliste og saksdokumenter legges ut på foreningens intranettside tilgjengelig for 

fylkesforeninger og landsmøtedelegater senest 6 – seks uker før landsmøtet finner sted. 

Det innkalles til ekstraordinært landsmøte når hovedstyret, landsmøtet eller minst halvparten av 

fylkesforeningene krever det. 

Ekstraordinært landsmøte skal finne sted innen 8 - åtte uker etter at kravet er gjeldende. Innkalling 

med saksliste og saksdokumenter sendes fylkesforeninger og landsmøterepresentanter senest 3 - tre 

uker før møtet. Ekstraordinært landsmøte kan kun behandle saker som har foranlediget innkallingen, 

og er oppført på utsendt dagsorden. 

§ 3-3 KONSTITUERING 

Landsmøtet åpnes av hovedstyrets leder, som konstituerer møtet og organiserer valgene av 2 

møteledere, 4 sekretærer, 3 stemmetellere og 2 protokollunderskrivere. 

§ 3-4 MØTELEDELSE OG PROTOKOLL 

Landsmøtet ledes av de valgte møtelederne. Det føres protokoll over alle innkomne forslag og 

vedtak.  

Møteprotokollen underskrives av møtelederne og de 2 valgte protokollunderskriverne. 
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§ 3-5 LANDSMØTESAKER 

Følgende saker skal behandles av ordinært landsmøte: 

 Årsberetninger gjeldende for landsmøteperioden 

 Regnskap med revisjonsberetninger for landsmøteperioden 

 Kontrollutvalgets rapporter for landsmøteperioden 

 Innkomne forslag 

 Langtidsbudsjett 

 Fastsettelse av kontingent 

 Styrehonorar 

 Handlingsplan 

 Valg 

§ 3-6  FORSLAG 

Saker til landsmøte fremmes av fylkesforeningene og hovedstyret, og saken skal være hovedstyret i 

hende senest 1. juni det året det er landsmøte. 

§ 3-7 VALG OG OPPNEVNING 

Landsmøtet velger: 

a. Hovedstyret 

 Leder 

 Nestleder 

 4 medlemmer 

 4 varamedlemmer 

b. Kontrollutvalg 

 Leder 

 Nestleder 

 1 medlem 

 1 varamedlem 

c. Valgkomite 

 Leder 

 Nestleder 

 1 medlem 

 1 varamedlem 

Valgkomiteen velges etter innstilling fra hovedstyret. 

Landsmøtet oppnevner: 

 Statsautorisert revisor 

Nær familie skal ikke sitte samtidig i styrer, utvalg og komiteer nevnt i § 3-7 (eks. ektefeller, foreldre 

/ barn eller søsken). 
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§ 3-8 AVSTEMNING 

Vedtak på ordinært og ekstraordinært landsmøte fattes med alminnelig flertall. 

Dette gjelder ikke vedtektsendringer, hvor det kreves 2/3 flertall. 

§ 3-9 LANDSMØTEUTGIFTER 

Fylkesforeningene dekker utgifter til reise og opphold for sine delegater og eventuelle observatører i 

forbindelse med landsmøte.  

Landsmøteutgifter dekkes sentralt for hovedstyrets-, kontrollutvalgets-, valgkomiteens faste 

medlemmer og ansatte.  En sentral reisefordeling gjelder for øvrige delegater. 
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KAP. 4 HOVEDSTYRET 
§ 4-1 Hovedstyret skal lede foreningen mellom landsmøtene, og fatte vedtak i saker som ikke er 

tillagt annet organ. 

§ 4-2 SAMMENSETNING 

Hovedstyret består av 6 medlemmer,  leder, nestleder, 4 styremedlemmer samt 4 varamedlemmer. 

Alle regioner bør være representert i hovedstyret. Når leder er fraværende fungerer nestleder som 

leder. 

§ 4-3 HOVEDSTYRETS OPPGAVER 

a) Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og handlingsplan 

b) Vedta årsberetning samt årsbudsjett og langtidsbudsjett med bakgrunn i handlingsplan 

c) Ivareta kontakt og samarbeid med fylkesforeninger 

d) Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter 

e) Motivere til, og styrke samarbeidet mellom fylkesforeningene 

f) Fremme forslag til handlingsplan med langtidsbudsjett og årsberetning 

g) Forberede og fremme saker og gi sin innstilling til landsmøtet 

h) Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet 

i) Nedsette komiteer for å ivareta nærmere definerte oppgaver, og utarbeide mandat for disse 

j) Fatte vedtak i konflikter i fylkesforeningene dersom disse ikke lar seg løse på annen måte. Et 

slikt vedtak vil være bindende for begge parter 

k) Inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger 

l) Holde oversikt over organisasjonsleddenes engasjement i private organisasjoner, stiftelser 

mv. 

m) Hovedstyret fastsetter selv nærmere retningslinjer for sitt arbeid, og kan opprette og 

delegere myndighet til underutvalg 

§ 4-4 MØTER 

Styrets leder har ansvar for innkalling til hovedstyremøtene. Det skal også avholdes møte når minst 

halvparten av styrets medlemmer krever det. Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 1 – en uke 

før møtet. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 

Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. 

Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. I 

leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. Det føres protokoll fra hovedstyrets møter. 

Protokollen legges frem for godkjenning i det påfølgende styremøte. 

§ 4-5 LEDERKONFERANSE 

Hovedstyret avholder en lederkonferanse hvert år. Lederkonferansen drøfter aktuelle 

organisasjonsmessige og faglige saker etter forslag fra hovedstyret, fylkesforeningene og 

sekretariatet.  

Lederkonferansen er åpen for nestledere. 
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KAP. 5 FYLKESFORENINGER 
Fylkesforeningene er selvstendige juridiske enheter under moderorganisasjonen Norsk 

Fosterhjemsforening 

§ 5-1 ÅRSMØTET 

Årsmøtet er fylkesforeningens øverste myndighet. Alle medlemmer i fylkesforeningen har møterett. 

Medlemmer som møter på årsmøtet har stemmerett, begge fosterforeldre har hver sin stemme når 

begge møter. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som har møtt frem.  

§ 5-1-1 TIDSPUNKT OG INNKALLING 

Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Innkalling skal sendes ut og legges på hjemmesiden 6 

– seks uker før årsmøte avholdes. Sakslister og saksdokumenter legges ut på hjemmesiden 2 – to 

uker før årsmøtet finner sted. 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når fylkesstyret, årsmøtet eller 1/3 av medlemmene krever 

det. 

Ekstraordinært årsmøte skal finne sted innen 4 - fire uker etter at kravet er gjeldende. Innkalling 

med saksliste og saksdokumenter sendes samtlige medlemmer senest 2 - to uker før møtet. 

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som har foranlediget innkallingen og er oppført på 

utsendt dagsorden. 

§ 5-1-2 KONSTITUERING 

Årsmøtet åpnes av fylkesstyrets leder, som konstituerer møtet ved å lede valgene på minst 1 

møteleder, 1 sekretær, 2 stemmetellere og 2 protokollunderskrivere. 

§ 5-1-3 MØTELEDELSE OG PROTOKOLL 

Årsmøtet ledes av den/de valgte møtelederen/-e. Den valgte sekretæren fører protokoll over alle 

fremkomne forslag og vedtak.  

Møteprotokollen underskrives av møtelederen/-e og de to valgte protokollunderskriverne. 

§ 5-1-4 ÅRSMØTESAKER 

Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker: 

 Årsberetning 

 Regnskap og revisjonsberetning 

 Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid 

 Innkomne forslag 

 Fylkesforeningens aktivitetsplan 

 Fastsettelse av styrehonorar 

 Budsjett 

 Valg 

Årsmøtet plikter å sende inn undertegnet årsmøteprotokoll til Enhetsregistret, Brønnøysund. 
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Samtidig gjøres endringer av styrets sammensetning elektronisk ved å gå inn på Enhetsregistret, 

Brønnøysund. 

§ 5-1-5 FORSLAG 

Alle medlemmer kan foreslå saker for årsmøtet. Slike saker må være fylkesstyret i hende senest 4 - 

fire uker før årsmøtet. 

§ 5-1-6  VALG 

Årsmøtet velger: 

a) Fylkesstyret: 

 Leder 

 Nestleder 

 Styremedlemmer 

 Varamedlemmer 

Halvparten av styret er på valg hvert år 

b) 2 revisorer eller registrert revisor (dersom myndighetene ikke har andre krav til revisor) 

c) Valgkomité: 

Leder 

2 medlemmer 

Valgkomiteen velges etter innstilling fra fylkesstyret 

Valgkomiteen i fylkesforeningene bør tilstrebe å etterkomme de samme retningslinjer og 

rutiner som den sentrale valgkomiteen 

Funksjonstid for alle verv er 2 år. 

§ 5-1-7 AVSTEMNING 

Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte fattes med alminnelig flertall. 

 

§ 5-2 FYLKESSTYRET 

§ 5-2-1  

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene. 

§ 5-2-2  SAMMENSETNING 

Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. 

Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir 

ivaretatt. 
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§ 5-2-3 OPPGAVER 

Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt 

annet organ. 

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig. 

a) Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan 

b) Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet 

c) Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan 

d) Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett 

e) Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse 

f) Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak 

g) Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan 

h) Drive aktivt medlemsverving 

i) Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. 

Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket 

§ 5-2-4  ENGASJEMENT I PRIVATE ORGANISASJONER, STIFTELSER M.V.  

Fylkesforeningens engasjement i private organisasjoner, stiftelser mv. skal rapporteres til 

hovedstyret. 

§ 5-2-5  MØTER 

Styrets leder har ansvar for innkalling til fylkesstyrets møter. Det skal også holdes møte når minst 

halvparten av styrets medlemmer krever det. 

Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 1 - en uke før møtet. 

Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. 

Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.  

Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet vil leder ha dobbeltstemme. I leders 

fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. 

Det føres protokoll fra fylkesstyrets møter. Protokollen legges fram for godkjenning i det påfølgende 

møte. 

§ 5-2-6 FORVALTNING 

Dersom ikke nytt fylkesstyre er valgt innen utgangen av februar, skal fylkesforeningens økonomi 

umiddelbart overføres til hovedstyrets forvaltning ved sekretariatet. 

Sekretariatet melder fra til Enhetsregisteret, Brønnøysund 
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KAP. 6 KONTROLLUTVALGET 
§ 6-1 Kontrollutvalget skal påse at vedtekter og beslutninger bli fulgt. 

§ 6-2 SAMMENSETNING 

Kontrollutvalget består av leder, nestleder, 1 medlem, og 1 varamedlem. Disse kan ikke inneha 

andre tillitsverv i organisasjonen, eller ta på seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli 

usikkerhet om habiliteten. 

 

 

KAP. 7 VALGKOMITE 
§ 7-1 SAMMENSETNING 

Valgkomiteen består av leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem. 

§ 7-2 OPPGAVER 

Valgkomiteen skal avgi innstilling til landsmøte over kandidater til følgende verv: 

 Leder, nestleder, 4 medlemmer, 4 varamedlemmer til hovedstyre. 

 Leder, nestleder, 1 medlem, 1 varamedlem til kontrollutvalg. 

Valgkomiteens innstilling av kandidater til hovedstyre og kontrollutvalg legges ut på intranett 

sammen med øvrig saksliste og saksdokumenter  6 – seks uker før landsmøtet finner sted. 
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KAP. 8 GENERELLE BESTEMMELSER FOR ORGANISASJONEN 
§ 8-1 SAKSGANG 

Saker til behandling på landsmøtet og i hovedstyret fremmes av fylkesforeningene, hovedstyret, 

kontrollutvalget og generalsekretær. 

§ 8-2 REGNSKAP 

Regnskapsåret følger kalenderåret. Dette gjelder alle ledd i foreningen. 

§ 8-3 VEDTEKTSENDRINGER 

Vedtektsendringer kan bare skje på ordinært landsmøte. Endringsforslag må være angitt i 

innkallingen. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. 

§ 8-4 PERMISJON FRA TILLITSVERV 

Hvis en tillitsvalgt er anmeldt for et straffbart forhold, må forholdet tas opp i hovedstyret for 

diskusjon hvorvidt den tillitsvalgte bør permitteres for en periode. 

§ 8-5 EKSKLUSJON / SUSPENSJON 

Medlemmer som klart motarbeider Norsk Fosterhjemsforenings formål og vedtekter, eller opptrer 

illojalt mot lovlig fattede vedtak, kan ekskluderes / suspenderes. Vedtak om suspensjon kan fattes av 

hovedstyret.  

Vedtak om eksklusjon fattes av landsmøtet. 

§ 8-6 OPPLØSNING 

§ 8-6-1 BESLUTNING 

Beslutning om å oppløse foreningen skal vedtas av 2 - to påfølgende landsmøter, hvorav det første 

må være et ordinært landsmøte. 

Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på begge landsmøtene. 

§ 8-6-2 OVERFØRING AV VERDIER 

Dersom foreningen oppløses, skal foreningens samlede verdier etter at alle forpliktelser er dekket, 

tilfalle virksomhet som ideologisk og praktisk er nærliggende foreningens arbeidsområde. Nærmere 

beslutning om dette fattes av landsmøtet. 

§ 8-6-3 FYLKESFORENING 

Dersom en fylkesforening oppløses, forvaltes fylkesforeningens midler av hovedstyret. Dersom ny 

fylkesforening ikke er etablert innen 5 år, bestemmer hovedstyret hvordan midlene skal disponeres. 
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RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN  
1. Lederen i komiteen har ansvaret for at arbeidet i valgkomiteen kommer i gang 

2. Valgkomiteen skal sende en oversikt til alle fylkesforeninger over de kandidater som 

landsmøtet skal velge, og hvem som har frasagt seg gjenvalg 

Dersom en tillitsvalgt ikke ønsker gjenvalg, må valgkomiteens leder varsles i god tid før 

landsmøtet avholdes. Oversikten vedlegges saksdokumenter før landsmøtet 

3. Alle medlemmer og fylkesforeninger, kan fremme forslag til kandidater. Valgkomiteen skal 

kun forholde seg til skriftlige forslag hvor det klart fremkommer hvem som står bak forslaget. 

Valgkomiteen kan selv ta kontakt med eventuelle kandidater 

4. Dersom et medlem av valgkomiteen blir foreslått, og viser seg villig til å stille til valg, skal 

vedkommende ikke delta i det videre arbeid i komiteen 

5. Skriftlige forslag sendes leder for valgkomiteen som skal bekrefte mottakelsen skriftlig innen 

3 -tre uker. Fristen for innsendelse av forslag til kandidater fastsettes av valgkomiteen. Kopi 

av innkomne forslag sendes sekretariatet. Dersom fylkesforeninger eller enkeltmedlemmer 

ønsker å se de innkomne forslagene, skal de henvende seg til sekretariatet 

6. Valgkomiteens innstilling, med en kort presentasjon av hver kandidat, skal vedlegges med 

sakspapirene til landsmøtet. Valgkomiteen kan endre sitt forslag dersom omstendighetene 

tilsier det 

7. Det skal føres egen valgkomitéprotokoll 

8. Ved uenighet i valgkomiteen skal dette protokolleres og tas med i forslaget 

9. Valgkomiteen kan kun foreslå personer som har sagt seg villig til å ta valg. Valgkomiteen skal 

kontakte de foreslåtte kandidater for å få bekreftet at de er villige 

10. Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt vedrørende personlige opplysninger som de får, 

eller innhenter, i forbindelse med sitt arbeid 

11. Valgkomiteens utgifter dekkes av Norsk Fosterhjemsforening på bakgrunn av vedtatt 

budsjett 

12. Valgkomiteen møter på landsmøtet og fremlegger forslaget. Det blir foretatt en kort 

presentasjon av kandidatene 

13. Valgkomiteen har tale- og forslagsrett på landsmøtet i spørsmål som angår valg 

14. Valgkomiteens medlemmer bør være tilstede på organisasjonskurs og andre fora i 

organisasjonen hvor de kan skaffe kandidater til valg 

15. Saksframlegg til hovedstyret sendes alle medlemmer i valgkomiteen 

16. Valgkomiteen konstituerer nytt hovedstyremedlem og / eller kontrollutvalgsmedlem i 

valgperioden. Konstitueringen skjer etter innkomne forslag, samtale og valgkomiteens 

samlede avgjørelse. Konstitueringen skal være skriftlig og legges opp som sak i hovedstyre 

17. Valgkomiteen skal innen 1 – første juni i landsmøteåret informere hovedstyre hvordan det 

ligger an med kandidater til hovedstyre og kontrollutvalg 

18. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med saksdokumenter 6 – seks uker før 

landsmøte finner sted. Innstillingen med nødvendig papirer (CV m.m.) må oversendes 

sekretariatet 2 – to uker før utsendingen av landsmøtepapirer 
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RETNINGSLINJER FOR KONTROLLUTVALGET  
 

1. OPPGAVER  

Kontrollutvalget skal: 

a) Påse at hovedstyret utfører sine oppgaver i samsvar med foreningens formål, vedtekter, 
handlingsplan og vedtak fattet av landsmøtet 
Grunnlag: 
- Hovedstyrets saksdokumenter og protokoller for hvert møte 
- Landsmøtets sakspapirer og landsmøteprotokoll 
- Landsmøtevedtak fra de tre siste landsmøter 
- Handlingsplanen / Årets prioriterte tiltak 
- Sekretariatet sender aktuelle dokumenter i kopi til kontrollutvalget samtidig som det 

sendes til hovedstyret. Andre dokumenter fås fra sekretariatet 
- Kontrollutvalgets medlemmer samsnakker / mailer innen en tidsfrist for å utveksle 

synspunkter og for eventuelt å legge plan for videre arbeid. Det skrives et kort 
sammendrag / konklusjon for hver gang (del av dokumentasjon for årsrapporten) 

b) Påse at eventuelle merknader fra revisor blir fulgt opp 
Kontrollutvalget setter opp en tidsplan for oppfølging, samt avtaler hvem som tar ansvar for 
det 

c) Kontrollere foreningens økonomiforvaltning 
- Orientere seg via sakspapirer jfr. punkt a), regelmessige samtaler med regnskapsfører, 

og hvis nødvendig kontakt med revisor 
d) Etter anmodning fra landsmøtet, hovedstyret, fylkesforeningene eller ansatte vurdere 

spesielle organisasjonsmessige og økonomiske forhold 
e) Ta opp med hovedstyret, deretter eventuelt med fylkesforeningene, dersom det avdekkes 

forhold som ikke er i samsvar med foreningens formål, vedtekter, handlingsplan og vedtak 
fattet av landsmøtet 

f) Kontrollutvalget skal påse at landsmøtet blir gjennomført etter vedtektene 
 

Medlemmene må selv vurdere sin habilitet jfr. kap. 6 § 6-2 i heftet «Vedtekter» 

2. MØTE-OG TALERETT 

a. Kontrollutvalget har møte- og talerett i alle foreningens organer vedrørende sine oppgaver 

- Alle medlemmer i kontrollutvalget møter på landsmøte. Leder og nestleder på 
Organisasjonskurs 

3. RAPPORT 

a. Kontrollutvalget skal avgi årlig rapport, jfr. vedtektenes § 3.5, for landsmøteperioden 

b. Rapporten skal bl.a. inneholde: 

- Uttalelse om foreningens virksomhet har vært i samsvar med formål, vedtekter og 
bestemmelser gitt av landsmøtet 

- Uttalelse om hvorvidt årsoppgjør, resultatregnskap og balanse bør godkjennes 
- Uttalelse om saker som har vært til behandling 
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4. OPPLYSNINGER 

a. Kontrollutvalget kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument 
fremlagt, og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre sine 
oppgaver 

Alle ledd i organisasjonen som får en henvendelse fra kontrollutvalget skal gi et skriftlig svar 
tilbake, samt forelegge den dokumentasjon som kontrollutvalget ber om 

5. SAKSBEHANDLING 

a. Saksbehandlingen skal påbegynnes innen 6-seks uker fra kontrollutvalget har bekreftet 
mottak av saken 

b. Kontrollutvalget gir skriftlig tilbakemelding i alle henvendelser / saker. Hovedstyret skal ha 
kopi av tilbakemeldingen 

c. Kontrollutvalgets mandat er å behandle sakene i henhold til foreningens formål, vedtekter 
og vedtak fattet av landsmøtet 

d. Det skrives saksprotokoll for hver enkelt sak. Saksprotokoll samt innhentede 
saksdokumenter lagres i sekretariatet 

 6. KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

a. Møter 

- Kontrollutvalget har ett fast møte i året, tidfestet til innen utgangen av mars 
- Ved saksbehandlinger kan kontrollutvalget møtes så ofte som utvalget mener er 

nødvendig / påkrevet 
- Det skal føres protokoll fra alle møtene 

 
b. Taushetsløfte 

- Kontrollutvalgets medlemmer skriver under på erklæring om taushetsplikt 

c. Behandle saker etter faste rutiner 

- Alle enkeltsaker skal behandles likt når det gjelder saksgang 
- Alle medlemmer og varamedlemmer i utvalget skal inneha felles informasjon og 

kunnskap om utvalgets arbeid og kommunikasjon utad 
 

d.  Saker som sendes til kontrollutvalget 

Når én i organisasjonen har en sak som må sees nærmere på: 

- Om mulig, først snakk med den det gjelder - forsøk å løse problemet / misforståelsen på 
laveste nivå. Dersom det ikke lar seg løse, gå tjenestevei for å klargjøre problemet. Løses 
ikke problemet på disse nivåene, sendes saken til kontrollutvalget 

- Saker til kontrollutvalget skal være skriftlige. Gjelder også henvendelser fra 
enkeltpersoner (medlem, tillitsvalgt eller ansatt) i Norsk Fosterhjemsforening. 
Henvendelser fra et fylkesstyre, hovedstyret eller valgkomiten i Norsk 
Fosterhjemsforening, skal være begrunnet i et vedtak 

- Henvendelsen skal inneholde en redegjørelse for problemstillingen, hva som er gjort / 
hendt i saken, og navn på en kontaktperson som kontrollutvalget skal forholde seg til 

- Den i kontrollutvalget som mottar en henvendelse, sender kopi til alle i kontrollutvalget 
umiddelbart 
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RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING OG DISPONERING AV 

FORENINGENS EGENKAPITAL  
(vedtatt på Landsmøtet i 2007) 

1. Norsk Fosterhjemsforenings egenkapital består av: 

a. Bunden egenkapital 

b. Fri kapital 

2. Norsk  Fosterhjemsforenings landsmøte fastsetter den bundne egenkapitalens størrelse, og 

disponering av denne 

3. Bunden egenkapital: 

Den bundne egenkapitalen skal sikre foreningens drift i en krisesituasjon, f.eks. ved avvikling. 

Forslag til størrelse på den bundne egenkapitalen: 

a. Dekket løpende utgifter for ca. 6 måneder, p.t. 

kr. 1 000 000,- 

4. Den bundne egenkapitalen skal plasseres på vilkår, der det skal legges vekt på: 

a. Likviditet (maksimum 12 måneders bindingstid) 

b. Sikkerhet 

c. Avkastning 

Hovedstyret fatter vedtak om plassering 

5. Landsmøtet ordinært eller ekstra ordinært, kan gi hovedstyret fullmakt til å disponere hele 

eller deler av den bundne egenkapitalen 

6. Fri egenkapital: 

a. Den frie egenkapitalen kan brukes til driftskapital etter beslutning av Norsk 

Fosterhjemsforenings landsmøte 

b. Hovedstyret kan fatte vedtak om bruk av inntil 20 % av den frie egenkapitalen pr 

budsjettår 

c. Den frie egenkapitalen kan brukes for å dekke svingninger i foreningens behov for 

likvide midler. Det forutsettes at det utarbeides likviditetsbudsjett som vedtas av 

hovedstyret 

d. Eventuelt underskudd dekkes først av den frie egenkapitalen, deretter belastes den 

bundne egenkapitalen 

e. Hovedstyret fatter vedtak om plassering av den frie egenkapitalen. 

Det må spesielt legges vekt på likviditetselementet når den frie egenkapitalen skal 

plasseres 

7. Forslag om bruk av mer enn 20 % av den frie egenkapitalen forutsetter vedtak i Norsk 

Fosterhjemsforenings landsmøte 
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Rapport rådgivningen januar-juni 2015 
 

Antall henvendelser 
Antallet registrerte henvendelser i løpet av  første halvår av 2015 er ca. 172. Det er et gjennomsnitt 

på 29 i måneden. Dette er mer enn i fjor da gjennomsnittet på årsbasis lå på 23 henvendelser i 

måneden.  

Geografi 
Alle  fylker er representert blant de som har tatt kontakt på rådgivningstelefonen  første halvdel av 

2015. Det har vært flest henvendelser fra følgende fylker: Akershus, Oslo, Hordaland og Troms. 

Færrest henvendelser har Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane med bare en henvendelse hver. 

Et klart flertall av henvendelsene kommer fra kommunale fosterhjem, men vi får også henvendelser 

fra statlige hjem og beredskapshjem. Vi får også henvendelser fra instanser som skal bistå 

fosterhjemmene, for eksempel ansatte i  fosterhjemtjenesten, barneverntjenesten og i NAV.  

Problemstillinger 
Spørsmålene som blir ringt inn til rådgivningstelefonen spenner fra de enkle til de veldig alvorlige 

temaene. Henvendelsene blir kategorisert, men dette kan noen ganger være vanskelig fordi temaene 

går i hverandre. Det er også slik at mange henvendelser rommer flere separate problemer, og de 

kunne derfor vært satt opp som flere henvendelser. I de to siste månedene av dette halvåret, har vi 

satt opp flere henvendelser når innringer har spørsmål til flere problemstillinger. Fra neste halvår vil 

dette bli gjort konsekvent. 

Spørsmål som angår fosterforeldres økonomiske  rammevilkår og NAV-ytelser, har tidligere gått  

igjen i veldig mange av sakene. Fremdeles er det slik at disse temaene er sterkt representert i 

henvendelsene, men de siste månedene er henvendelser angående NAV-ytelsene gått mye ned. 

NAV-ytelsene og hvordan disse slår ut for fosterhjemmene har de 3 siste månedene blitt grundig 

gjennomgått i Fosterhjemskontakt, og det kan hende at dette forklarer reduksjonen noe.  Økonomi 

knyttet til arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning er imidlertid fremdeles det temaet som er hyppigst 

ringt inn til rådgivningstjenesten første halvdel av 2015. 

Et tema som det har vært mange  henvendelser på i første halvdel av året, er flyttesaker . Det samme 

har dårlig samarbeid mellom fosterhjemmet og barneverntjenesten.  

Nedenfor følger informasjon om de rådgivningstemaene flest henvender seg om, og noen eksempler 

på problemstillinger som har blitt ringt inn dette halvåret. Temaene står i en rekkefølge som viser 

hyppigst og minst hyppig innringte henvendelser. Vi starter med det mest innringte temaet: 

Økonomi 
Et overveiende flertall av henvendelsene handler om økonomi. Mange av disse spørsmålene handler 

om utgiftsdekning, arbeidsgodtgjørelse og forsterkning.  

Utgiftsdekning 
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Mange fosterforeldre opplever at utgiftsdekningen ikke strekker til og har spørsmål i forhold til hva 

man kan forvente at barneverntjenesten dekker. Andre har utgifter knyttet til barnet som de ikke får 

dekket. 

• Fostersønnene skal ta sertifikat og fostermor lurer på om de kan forvente å få støtte av bvt. 

• Fostermor lurer på hva de kan be om å få dekket til konfirmasjonen til fosterbarnet. 

Barnevernet mener de bare  dekker klær. 

• Er det meningen at de skal kjøpe skiutstyr for utgiftsgodtgjøringen, eller kan man forvente å 

få dette utenom? 

• Fikk 2 fosterbarn for et år siden.  Husets datter skal gifte seg i Hellas. De har bestilt billetter til 

hele familien. De ber om å få dekket billetter for fosterbarna, men har fått avslag. 

• Fosterbarnet skal påbegynne videregående for å bli ambulansesjåfør og trenger 

førerkort.  Barnevernet kan strekke seg til  kr. 4000,-. 

Arbeidssgodtgjørelse 

I siste halvdel av 2014 og første halvdel av 2015 har mange fosterhjem ringt inn spørsmål som angår 

endringer  i arbeidsgodtgjøring uten forvarsel.   

• Fosterfar har vært 100% frikjøpt tidligere, fostermor 20% frikjøpt for tiden, mens bvt. Ønsker 

at det skal være 100% frikjøp fremover. Bvt har sagt at hun fra nå vil miste sin KS og bare få 

frikøjpet. De har også sagt at hun mister KSen hvis hun blir 20% frikjøpt. Hvis hun derimot går 

ut i 100% jobb, så vil hun få 1KS. Dette er ulogisk for dem at de belønner den minst gunstige 

ordningen med mest økonomi. 

• Har fått vite at de fosterhjemmene som har 5KS eller mer, vil miste 1KS, dvs kr 80-90000 i 

året ved et pennestrøk. Dette kan rasere økonomien til mange fosterhjem. Vi vurderer sterkt 

å si opp, fordi vi ikke kan miste så mye penger. Dessuten får vi hverken pensjon eller 

feriepenger.  

• Har vært ordinært fosterhjem, men skal nå  bli forsterket fosterhjem.  Fostermor  får ikke 

beholde sin  KS når hun går over til forsterket fosterhjem . Er det vanlig?  

• Gjelder fornyelse av kontrakt. Fått beskjed om at de skal over til kommunale satser der de 

mister 1KS. Kan de gjøre dette? 

 

Forsterkning 

Forsterkning praktiseres svært ulikt fra kommune til kommune. Fosterforeldre hører om andre som 

får langt bedre rammebetingelser, og blir misfornøyde. Mange av innringerne har fått vite at det er 

nedskjæringer i kommunen. Dette startet på slutten av 2014 og har fortsatt det første halvåret av 

2015. 

• Fosterfar har sendt E-post der han beskriver meget korrekt hva de taper på å ha fosterbarn.  

Ca. 46.000,- i minus ved å være frikjøpt i stedet for i jobb. 

• Fostermor 100% frikjøpt.  Meget krevende fosterbarn med alvorlig diagnose.  Blir trukket i  

arbeidsgodtgjøring kr. 7.440,- hver mnd.  Er dette riktig?  Barnevernet sier at frikjøpet i seg 

selv er å anse som en økonomisk forsterkning.  Er dette riktig? 

• Fostersønn på 15 år. Ingen diagnose, men bvt vet at det er en krevende gutt. Hun er derfor 

frikjøpt. Hun har da ikke mulighet for å få annen jobb, men bvt ved plasseringskommunen 

nekter dem å ta et nytt fosterbarn. De mener seg kompetente til dette. Tenker de feil i 
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forhold til dette, eller er det et rimelig krav? Føler at de har fått yrkesforbud. Bvt har 

dessuten tatt bort dobbel utgiftsdekning selv om sitausjonen er den samme for gutten..  

Flyttesaker 
Flytting kan skje enten ved at barnevernet sier opp avtalen med fosterhjemmet og  flytter barnet, 

eller ved at fosterhjemmet sier opp. Det er også noen flyttinger som handler om tilbakeføring til 

foreldre. Gjennomgående problemstillinger som fosterforeldrene oppgir er mangel på hjelp og 

oppfølgning i forkant av flyttingen.  

• Fosterbarnet har flyttet 8 ganger før fylte 6 år. Den niende til dette fosterhjemmet. Ble enige 

om 3 KS en periode, men da det fikk ny saksbehandler som de samarbeider dårlig med.  

Vedkommende vil fjerne 1KS og truer med flytte barnet. Ff har alle med seg av skole, bup på 

at de bør beholde gutten.   

• Fosterbarnet har reaktiv tilknytningsforstyrrelse med mye vold og trusler og ødeleggelser 

gjennom årene. Nå orker ikke fostermor mer De har sagt opp avtalen og nå får de ikke 

utbetalt godtgjørelsen eller forsterkningen. Kan de la være å betale dette?  

• Fortvilet fosterfar som ringer.  Gutt på 6 år som de har hatt i 8 mnd.  Og blitt glad i.  

Utredninger viser et meget svakt fungerende barn.  Kromosomfeil og flere syndromer. 

Fosterforeldrene i sjokk og har mange spørsmål om framtida. Gutten meget krevende.  

Usikkerhet om det meste, også om de vil kunne klare dette. 

• Jente 15 år med store adferdsproblemer.BV har vedtatt å plassere henne på 

Barneverninstitusjon og sagt opp avtale med fosterforeldrene  Iflg. Fosterfar ønsker jenta å 

komme tilbake til fosterhjemmet.  De føler at barnevernet ikke lytter til dem. 

• Jente med store atferdsproblemer, men som har hatt god framgang i fosterhjemmet. Bvt vil 

nå flytte henne til institusjon, mot både jentas og fosterforeldrenes vilje. Hvilke rettigheter 

har de? Må det et nytt vedtak til for å flytte henne til institusjon? Kan de få partsrettigheter.  

NAV-saker 
Det er mange fosterforeldre som ringer rådgivning når de oppdager at de ikke får utbetalt 

sykepenger, at de får lavere pensjon enn de trodde eller at de får avkortet uføretrygden sin. 

Problemet er ofte at fosterforeldrene har trodd at disse tingene er ivaretatt når de inngår en avtale 

om oppdrag med kommunen. Barneverntjenesten har ofte ikke gjort jobben sin med å informere 

godt nok om dette. Andre ganger er det rett og slett mangel på kunnskap om disse 

problemstillingene hos saksbehandler. 

• Fostermor er 100 % uføretrygdet, og lurer på når de nye reglene for uføretrygd 

gjelder.  Hun lurer også på om det stemmer at det hun får for å ha fosterbarnet ikke 

regnes som lønn. 

• Enslig fostermor har mottatt brev fra NAV. Har fått for mye utbetalt i arbeidsgodtgjørelse. 

Dette gjerlder årene 2011-2015 og beløpet utgjør nesten 300.000. Dette skal tilbakebetales. 

• Fostermor er nå 70% ufør og mottar uførepensjon ett år av gangen.  Hun blir trukket 70.000 

pr år. Pga arbeidsgodtgjøringen fra barnevernet.  Hva kan hun gjøre for å kompensere dette? 

• Fostermor er blitt uførepensjonert for 2 åær siden.  Mener å ha lest i Fosterhjemskontakt at 

hun ikke blir trukket i NAV-pensjonen før etter kr. 60.000,-.  Nav på henns hjemsted kjenner 

ikke disse reglene.  Hun ber om orientering på E-mail som hun i neste omgang kan vise til 

NAV. 
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• Fosterfar har brukket beinet og Fyrlykta (priv. Barneveromsorg) har satt kontrakten over på 

fostermor.  Fosterfar har vært 100% frikjøpt.  NAV vil nå ikke godta dette fordi barnet 

fremdeles bor hjemme, og de vil ikke betale sykepenger til far.  Hva kan de gjøre? 

• Fostermor som er blitt skadet etter slag mm fra fosterbarn.  Dette er en yrkesskade, men 

NAV er full av mistillit og vanskelig å samarbeide med.  Spør om vi kjenner en dyktig advokat 

som «kan» NAV, forsikringsbransjen og trygderetten? 

Samarbeid 
Mange henvendelser fra fosterforeldre handler om vanskelig samarbeid og dårlig kommunikasjon 

med saksbehandler. Fosterforeldrene uttrykker oppgitthet over at de må bruke så mye tid og energi 

på konflikter med kommunen. De uttrykker et sterkt ønske om mer og bedre veiledning. Mange 

ønsker  veiledere med spesialkompetanse på akkurat de utfordringene som fosterhjemmet har. 

 

• Fortvilet over eldste fosterdatter som har mye sinne og er innesluttet. Sagt opp avtalen med 

bvt. Skal i møte med bvt. Hun oppfatter at de truer med også å ta lillesøster ut fra 

fosterhjemmet hvis de ikke vil ha storesøster. De er også biologiske søstre. Hva kan de si på 

møtet. 

• Fosterfar til gutt som han er onkel til.  Sliter med å få dekket utgifter. 100% frikjøpt.   Blir 

svært dårlig møtt av barnevernets saksbehandler.  Stoler ikke på henne. 

• Sliten fostermor.  Fam i krise etter å ha fått fosterbarn 1/12 uten skikkelig oppfølging.  Når 

ikke fram overfor Bv. Der det har vært skifte av saksbehandler.  Har klaget ROPT – er 

fortvilet. 

• Tok 2 barn av en søskenflokk på 4.  Viser seg å være sterkt belastete barn – vold, seksuelle 

overgrep, sult mm.  Ble pålagt veiledning fra BUF-etat.  Svært store samarbeidsproblemer i 

det siste.  Føler bare avmakt. Mandag 10.03 ringte bv-tjenesten og fortalte at de hadde 

hentet barna på skolen (uten forvarsel)og flyttet dem til akuttinstitusjon. 

Fosterhjemsavtalen 

• Slektsfosterhjem for 4 barnebarn der 2 har flyttet ut. Tvillinger på 12 år igjen som har bodd 

der i 11 år. Bvt vil nå flytte barna pga en mobbesak. De venter på at saken skal opp i 

Fylkesnemnda. De har nå fått tilsendt en ny avtale der det står at de har 1 mnds 

oppsigelsestid og der det er krysset av for 4-4 plassering i stedet for 4-12-plassering. De vil ha 

underskrift i løpet av 5 dager hvis ikke vil de ikke få arbeidsgodtgjøringen. Skal de skrive 

under på dette.  

• De har vært fosterforeldre i 10 måneder, , men har fortsatt ikke fått noen 

fosterhjemsavtale. De synes det er vanskelig når de ikke vet hva de skal forholde seg til, 

blant annet det som går på det økonomiske. Har de ikke krav på å få en avtale? 

• De har vurdert å få et fosterbarn til, i tillegg til det ene de har, men kommunen er ikke villig  

til å gå med på dette. Kan de nekte dem det?  

Forhold til arbeidsgiver 
Fra tid til annet får vi henvendelser fra fosterforeldre som har problemer med det de mener er 

sine rettigheter hos arbeidsgiver. Dette kan handle om permisjoner eller om tjenestepensjon.  
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• En fostermor fikk ett års permisjon fra sin stilling, men barnet ble tilbakeført etter ½ år. Hun 

måtte være borte fra jobben likevel da andre hadde overtatt hennes oppgaver. Nå skal hun 

få et nytt fosterbarn og det er ønskelig med 2 år frikjøp. Har hun rett på permisjon fra 

arbeidsgiver.  

• Har hatt plassering tidligere. Nå har de en multihandicapped. Skal til sykehus for opplæring 2 

døgn. Mannen har søkt om fri (uten lønn) for å være med, men fått avslag. Har han noen 

rettigheter? 

Ettervern 
Det er store variasjoner fra kommune til kommune i forhold til hva slags oppfølgning ungdommer 

over 18 år i fosterhjem får. Det kommer mange spørsmål om hvilke rettigheter ungdommen har, 

spørsmål  om hvordan man kan klage på manglende oppfølgning og tiltak.  

• Fosterbarn skal på Folkehøgskole Har ettervern til 23 år.  De har ikke fått vite hva det 

innebærer for dem.  Lurer på om Bv kan betale for utgiftene til Folkehøgskole, og om 

barnet vil få stipend og lån? 

• Funksjonshemmet gutt som blir 18 år om 14 dager. Han sitter i rullestol og har flere 

diagnoser. Bvt. Har ikke kommet med tiltaksplan for gutten, og har sagt at fostermor ikke får 

godtgjøring lenger. Hun har i alle år bare hatt 1KS og vanlig utgiftsgodtgjørelse. Det krangles 

mellom omsorgskommunen og hjemstedskommunen om hvem som har ansvaret.  

• 2 fosterdøtre som har blitt seksuelt misbrukt. Den eldste får ikke lenger bli i fosterhjemmet 

som ettervernstiltak. Det er også snakk om at fosterhjem som tiltak også skal opphøre for 18-

åringen. Jentene vil fortsette å bo er – og det kommer de nok også til å gjøre – men hun 

klarer ikke det alene. Hun har allerede tatt opp lån. 

Adopsjon 
De henvendelsene vi får på temaet adopsjon kan både handle om at fosterforeldre ønsker å 

adoptere fosterbarnet sitt og lurer på hvordan de skal gå fram, og at fosterforeldrene føler at 

barneverntjenesten ønsker å overtale dem til adopsjon.  

 
• Fostermor som allerede har adoptert ett barn og som er i en ny adopsjonsprosess for barn 

nr. to. Hun opplevde det meget krenkende denne andre gangen at ekteparets helsetilstand 

ble brettet ut og at  de ble forhørt i fylkesnemnda.  Hun kan ikke se at dette er opplysninger 

som biologiske foreldre skal ha (de er tilstede  under rettssaken).  

•  Fosterforeldre for jente på 3 år. Hatt henne fra  hun var 6 mnd. Fosterforeldrene ønsker å 

adoptere henne. Hvordan kan de går fram? 

Samvær 
Spørsmål om samvær som ringes inn handler ofte om at fosterbarnet ikke vil ha samvær med 

foreldre, men at de likevel tvinges til dette av barneverntjenesten. Vi får også henvendelser fra 

fosterforeldre som er fortvilet på barnets vegne over at de ikke får treffe søsken eller andre som de 

ønsker å ha kontakt med. 

• Fosterforeldre for jente på 14 år. Hun har en søster på 16 år som de ønsker mer samvær 

med. Barnevernet vil ikke tillate dette, uten at de forteller hvorfor. Kan de nekte henne 

dette? 
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• Barnevernstjenesten og fosterforeldrene er uenige i om samvær med foreldre skal økes eller 

ikke. Barnevernet vil øke, men barnet og fosterforeldrene mener at det bør være slik det er i 

dag. Har barnet noen rettigheter? 

Annet 
Det kommer fra tid til annet spørsmål til rådgivningstjenesten fra andre enn fosterforeldre. Dette kan 

være  spørsmål i forhold til hva som skal til for å bli fosterforeldre, studenter som ønsker innspill til 

problemstillinger og fagstoff. Vi får også henvendelser fra barneverntjenester, Bufetat, andre 

organisasjoner, fosterbarn, biologiske foreldre og journalister.  

• En mor som trenger noen til å føre tilsyn under samvær for baby på 5 mnd. i en privatrettslig 

sak.  

• Saksbehandler i en bydel i Oslo har spørsmål angående pensjonspoeng og sykepenger for 

fosterforeldre. 

• Barnevernleder i en kommune i Østfold har hatt mange diskusjoner med fosterforeldre i 

forhold til økonomi og finner dette svært utfordrende. Han ville høre litt om hva slags syn vi 

har på en del av disse sakene. 

• Blivende fosterfar som skal i forhandlingsmøte med bydelen om arbeidsgodtgjørelsen og 

andre betingelser. Han ville vite hva han kan forvente, hvor mye kommunen kan strekke seg. 

• Ansatt i Bufetat ønsker fordelingsnøkkel for utgiftsdekning. Lurer på om denne, som er laget 

av KS, bygger på SIFOs fordeling. Han ønsker denne fordi fosterforeldre han har ansvaret for 

prøver å forhandle seg fram til mer i utgiftsdekning. Han mener at det er store forskjeller på 

hvor mye fosterbarn får fra sine fosterforeldre. 

• En barneverntjeneste lurer på om kommende fosterfar har rett på to ukers permisjon ved 

innflytting av fosterbarn. Og er det i så fall med lønn? 

• Ungdom i fosterhjem som forteller at han blir mobbet på skolen. Han har også problemer 

hjemme. Foreldrene kjefter mye og bruker han som hushjelp. Han har selvmordstanker  og 

har kuttet seg.  Han vil ikke ha noe hjelp enda, bare råd. Vil ikke at foreldrene skal vite at han 

har kontaktet oss. 

Kommentarer 
Det er sammensatte og komplekse problemstillinger som ringes inn til rådgivningstjenesten. Det er 

tidkrevende og til tider tungt arbeid, og vi får ofte ikke fulgt opp sakene slik vi kunne ønske. Fra  2014 

begynte vi å spørre innringerne om å få lov til å ringe tilbake for å høre hvordan det har gått med 

saken de har ringt inn. Når vi ringer tilbake, opplever vi at innringerne er svært positive til 

henvendelsen. Samtidig som det oppfattes som en god oppfølging av innringer, opplever vårt 

rådgivningsteam at det er nyttig for rådgivningstjenesten med denne kontakten.  

Samtalene som ringes inn varer i gjennomsnitt i 30 min. men mange kan vare opp mot en time. På 

grunn av kapasitet forsøker vi å korte ned tiden pr. samtale, men det er vanskelig å avbryte folk når 

de «endelig» kan snakke med en uavhengig part. Mange trenger mest at noen lytter og forstår. 

Rådgivningstjenesten er et viktig medlemstilbud som vi ønsker å utvide, både for å øke kapasiteten 

og for å sikre god faglig utvikling. Dette blir det kanskje mulig å få til i 2016. 

Har 2 fosterbarn som har arvet kr 150.000 hver av momor. Hvordan unngå at den ene fostersønnen 

bruker pengene opp på kort tid.  Han har dessuten en del krav mot seg da han skylder mange penger. 
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Rapport rådgivningen januar-juni 2016 
 

Antall henvendelser 

Antallet registrerte henvendelser i løpet av første halvår av 2016 er ca. 150. Dette er et gjennomsnitt 

på ca. 25 i måneden. Tallene er ganske stabile da gjennomsnittet for første halvår 2015 var ca. 29 pr. 

måned.  

Geografi 

Nesten alle fylker er representert blant de som har tatt kontakt på rådgivningstelefonen første 

halvdel av 2016. Det har vært flest henvendelser fra følgende fylker: Hordaland, Akershus og Møre- 

og Romsdal.  Vi har ikke hatt henvendelser fra Finnmark.  Fra Nordland og Troms har vi også hatt 

meget få henvendelser. 

Et klart flertall av henvendelsene kommer fra kommunale fosterhjem, men vi får også henvendelser 

fra statlige hjem og beredskapshjem. Vi får også henvendelser fra instanser som skal bistå 

fosterhjemmene, for eksempel ansatte i  fosterhjemstjenesten og barneverntjenesten.  

Problemstillinger 

Spørsmålene som blir ringt inn til rådgivningstelefonen spenner fra de enkle til de veldig alvorlige 

temaene. Henvendelsene blir kategorisert, men dette kan noen ganger være vanskelig fordi temaene 

går i hverandre. Det er også slik at mange henvendelser rommer flere separate problemstillinger.  

Dette halvåret har vi allikevel bare registrert en henvendelse selv om den har rommet to og tre 

separate problemstillinger. Vi har også hatt alvorlige saker der fosterforeldre har henvendt seg flere 

ganger vedrørende samme problemstillinger.  Dette har skjedde i henvendelser hvor det dreier seg 

om svært vanskelige samarbeidsproblemer og akutte flyttinger av fosterbarn.  Disse henvendelsene 

har vært registrert som enkelthenvendelser.  

Spørsmål som angår fosterforeldres økonomiske rammevilkår og NAV-ytelser, har tidligere gått igjen 

i veldig mange av sakene. Fremdeles er det slik at disse temaene er sterkt representert i 

henvendelsene, men de siste månedene er henvendelser angående NAV-ytelsene gått ned.  Økonomi 

knyttet til arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning er imidlertid fremdeles det temaet som er hyppigst 

ringt inn til rådgivningstjenesten første halvdel av 2016. 

Et tema som det har vært mange henvendelser på i første halvdel av året, er flyttesaker. Det samme 

har dårlig samarbeid mellom fosterhjemmet og barneverntjenesten.  

Nedenfor følger informasjon om de rådgivningstemaene flest henvender seg om, og noen eksempler 

på problemstillinger som har blitt ringt inn dette halvåret. Temaene står i en rekkefølge som viser 

hyppigst og minst hyppig innringte henvendelser. Vi starter med det mest innringte temaet: 

Økonomi 

Et flertall av henvendelsene handler om økonomi. Mange av disse spørsmålene handler om 

reduksjon i ytelser fra NAV pga fosterhjemsgodtgjøringen, om arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning. 
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Arbeidssgodtgjørelse 

Flere fosterhjem ringt inn spørsmål som angår endringer i arbeidsgodtgjøring uten forvarsel.   

• Gutt 6 år har spiseforstyrrelser og er traumatisert.  De har hatt ltr. 46 for han.  Nå har 

økonomidirektøren bare gitt beskjed om at de ikke kan få mer enn ltr. 41.  Dette dreier seg 

om en langtidsplassering. 

• Fosterforeldre for ett barn.  I tillegg har de fire egne barn.  Fosterbarnet krever svært mye og 

det går ut over de andre barna.  Fostermor har vært 100 % firkjøpt, men nå sier kommunen 

at de skal ned i 50%.  De forstår ikke hvordan dette skal gå.  Fostermor må være hjemme når 

fosterbarnet går til skolen og kommer hjem fra skolen.  Både for barnets del og for å beskytte 

de andre barna. 

• Fosterfar er frikjøpt med 4 KS.  De har to fosterbarn på 11 og 16 år.  Kommunen har varslet at 

de vil gå ned på frikjøpet.  Fosterfar forstår ikke hvorfor.  Jentene krever mye oppfølging for å 

fungere.  Hva har endret seg? 

• Fosterbarn på 15 år.  Fosterfar har alltid vært frikjøpt.  Nå vil barnevernet fjerne frikjøpet 

fordi det går så bra.  Barnet har en diagnose og det går bra, men det er jo pga den tette 

oppfølgingen fra fosterforeldrene.  De ønsker å ha noen med seg på et møte med 

barnevernet. 

• Fosterfar skal frikjøpes fra arbeid i 40% i 6 mnd.  Arbeidsgiver mener at han må søke seg ned 

i stilling og at han ikke kan få permisjon da de ser på oppdrag fra barnevernet som jobb nr. 2. 

• Barnevernet vil ikke betale arbeidsgodtgjøring i oppsigelsestiden.  I kontrakten står det 3 

mnd. Oppsigelse, men barnevernet sier at han har fått feil kontrakt. 

• En advokat ringer på vegne av fosterfar.  Fosterfar har vært frikjøpt med ca. 425.000.  

Fosterfar fikk denne avtalen med kommunen om at denne godtgjøringen skulle vare til 

fosterbarnet var ferdig med videregående skole.  Fosterbarnet har ett år igjen.  Det er nå 

kommet nye ansatte i Barnevernet som ikke kan finne dokumentasjon på denne «avtalen».  

Barnevernet vil nå redusere godtgjøringen til 1 KS.  Fosterfar er meget fortvilet. 

 

Utgiftsdekning 

Mange fosterforeldre opplever at utgiftsdekningen ikke strekker til og har spørsmål i forhold til hva 

man kan forvente at barneverntjenesten dekker.  Noen har utgifter knyttet til barnet som de ikke får 

dekket. 

• Fosterbarn på 7 år har slengt bildøra på naboens bil.  Barnevernet mener forsterforeldrene 

må betale dette. 

• Fosterbarnet har hatt et utbrudd og helt smoothie utover parketten.  Gulvet er ødelagt og 

må byttes.  Dekker barnevernet dette? 

• Fosterforeldre henvender seg om utgiftsdekning og kilometergodtgjørelse.  Avtaleloven sier 

at normal foreldelsesfrist er 3 år.  Kommunen hevder at den er 3 mnd. 

• Kan man få dekket tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med ulike møter. 

• Utgifter til motivasjonspenger var ikke tatt med i avtalen.  Barnevernet mener utgiftene skal 

betales av utgiftsdekningen.  Fostermor mener nei. 

• Ønsker opplysninger om pensjonssparing. 
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NAV-saker. 

Det er mange fosterforeldre som ringer rådgivning når de oppdager at de ikke får utbetalt 

sykepenger, at de får lavere pensjon enn de trodde eller at de får avkortet uføretrygden sin. 

Problemet er ofte at fosterforeldrene har trodd at disse tingene er ivaretatt når de inngår en avtale 

om oppdrag med kommunen. Barneverntjenesten har ofte ikke gjort jobben sin med å informere 

godt nok om dette. Andre ganger er det rett og slett mangel på kunnskap om disse 

problemstillingene hos saksbehandler. 

Reduksjon i ytelser fra NAV 

• Fosterfar er blitt 50% permittert fra arbeid og mister dagpengene pga 

fosterhjemsoppdraget. 

• Fosterfar er sykemeldt/ufør.  NAV trekker halvparten av godtgjøringen for 

fosterbarnet fra hans pensjon. 

• Fosterfar er blitt sykemeldt fra ordinært arbeid.  De har to fosterbarn.  Fostermor er 

100% frikjøpt for den ene, mens han har to KS for det andre.  NAV trekker fra 2 KS på 

sykepengeutbetalingen slik at han sitter igjen med svært lite.  Det er krise. 

• Fosterfar er blitt 50 % permittert fra sitt arbeid og mister dagpengene pga 

fosterhjemsoppdraget.  Fosterfar har tatt saken opp med politikere.  Fosterhjemsforeningen 

har utformet brev til departementet for å belyse problematikken. 

• Fostermor er gravid med termin om en mnd.  Hun har fosterhjemsoppdraget.  Mannen har 

søkt permisjon fra jobb i det offentlige.  Barnevernet er villig til å overføre oppdraget til han, 

men NAV «godtar» ikke dette.  Venter på svar fra NAV. 

NAV-krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt 

I dette halvåret har vi hatt to henvendelser fra personer som har fått krav om tilbakebetaling 

av for mye utbetalte trygdeytelser. 

• Enslig fosterfar har fått krav om tilbakebetaling av flere hundre tusen kroner til NAV 

pga for mye utbetalte sykepenger.  Iflg. Fosterfar «taper» han ca. 10.000 pr. mnd. 

Pga at, som han sier, har tatt på seg et oppdrag som fosterfar.  Samtidig må han 

betale av på kravet fra NAV.  Både han og fosterbarnets økonomiske situasjon er 

elendig.  

• Skilt fosterfar.  Dårlig økonomi.  Usikker jobb. Han har stor gjeld til NAV som mener de ikke 

har mottatt hans beskjed om arbeidsinntekt.  Hans gjeld til NAV blir trukket av hans 

rettigheter som arbeidsledig.  Og utbetalingen fra NAV blir svært lav. 

Samarbeid 

Mange henvendelser fra fosterforeldre handler om vanskelig samarbeid og dårlig kommunikasjon 

med saksbehandler. Fosterforeldrene uttrykker oppgitthet over at de må bruke så mye tid og energi 

på konflikter med kommunen. De uttrykker et sterkt ønske om mer og bedre veiledning. Mange 

ønsker veiledere med spesialkompetanse på akkurat de utfordringene som fosterhjemmet har. 

I første halvår 2016 har vi hatt en økning av fosterforeldre som opplever samarbeidet med 

barnevernet som svært vanskelig og som en tilleggsbelastning.  Flere har også ønsket hjelp fra noen 

som kunne være sammen med dem som en støtteperson i møter med barnevernet. 



4 
 

• Fostermor ønsker å snakke.  Fosterforeldrenes er innkalt til møte med barnevernet.  Hun vet 

ikke hvorfor.  De har et svært dårlig forhold til saksbehandler som de opplever som ufin og 

som sier ting som er langt «over streken».  Fosterforeldrene er nervøse for dette møtet. 

• Fosterdatter 16 1/2 år har «rotet det til for seg».  Hun har sammen med kjæresten anmeldt 

forsterforeldrene for vold.  Barnevernet har aksjonert.  De har tatt hennes ord for «god fisk». 

Uten videre.  Uten å snakke med fosterforeldrene.  Fosterdatter er blitt flyttet til nytt 

fosterhjem.  Hun vil nå hjem etter mindre enn en uke.   Konflikt mellom barnevern og 

fosterforeldre.   

• Fostermor er bekymret for gutten som har alt for mye kontakt med familien sin.  

Barnevernet har lagt opp til mange telefonsamtaler med foreldre og søsken.  Det blir for 

mye.  Barnevernet vil ikke høre på fosterforeldrene. 

• Store samarbeidsvansker med barnevernet.  Samværsplanene forandres hele tiden uten at 

fosterhjemmet får mene noe om tidspunktene.  Samarbeidet med mor er godt. 

• Samarbeidsproblemer med saksbehandler som også er leder.  Hvem skal da hjelpe 

fosterforeldrene?  Som fosterforeldre mangler vi rettsvern. 

• Store samarbeidsvansker.  Barnevernet er bare opptatt av biologisk mor.  Vil ikke samarbeide 

med fosterhjemmet.  Nekter å snakke med BUF-etat. 

• Kampen med barnevernet gjør at vi ikke orker mer. 

• Fosterbarnet er snart 21 år. Og skal snart flytte i egen leilighet.  Fostermor har mottatt 

oppsigelse i posten uten å h blitt innkalt til møte på forhånd.  Hun reagerer på måten dette 

skjer på.  Og lurer på om dette er vanlig praksis.  Hun har vært fostermor i mange år.  Hun 

forteller at det er kommet en ny saksbehandler.    ‘ 

• Fosterhjemsavtalen gikk ut for 2 mnd siden.  De har ikke fått ny avtale, heller ikke penger.  

Det er enighet om at fosterbarnet på 15 år skal være i fosterhjemmet hvor hun har bodd 

siden hun var 7 år.  Barnevernet skylder på at forhandlingene med staten ikke er klare ennå.  

Barnevernet skulle komme på besøk senere samme dag som fostermor ringte. 

 

 

Flyttesaker 

Flytting kan skje enten ved at barnevernet sier opp avtalen med fosterhjemmet og flytter 

barnet, eller ved at fosterhjemmet sier opp. Det er også noen flyttinger som handler om 

tilbakeføring til foreldre. Gjennomgående problemstillinger som fosterforeldrene oppgir er 

mangel på hjelp og oppfølgning i forkant av flyttingen.  I første halvår 2016 har vi imidlertid 

fått henvendelser om flere akutte flyttinger fra fosterhjem.  At flyttinger skjer akutt er en 

stor tilleggsbelastning både for barn og for fosterfamilier.  

• Fostermor – forsterket fosterhjem.  Ønsker egentlig å fortsette som fostermor, men 

samarbeidet med barnevernet er så belastende at hun har sagt opp.  Fostermor 

virker svært fortvilet over samarbeidsvanskene og den utvikling saken har fått.  

• Fosterbarn på 11 år.  Var hos fosterforeldrene i 9 mnd. Og gjorde stor framgang.  

Fosterbarnet har store behov.  Har 5 diagnoser/sykdommer.  Ble akutt flyttet til tross 

for at skole, fastlege og tilsynsfører frarådet det. 
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• Fosterbarnet ble flyttet på dagen.  Fosterfamilien har engasjert advokat.  Gjelder 

retten til å få innsyn i opplysninger om fosterhjemmet, samt begrunnelsen som er 

brukt i forbindelse med oppsigelsen/flyttingen. 

• Fosterbarnet ble hentet på skolen og flyttet til nytt fosterhjem.  Dette skjedde uten 

forvarsel.  Barnevernet har gitt opplysninger om fosterforeldrene som de ikke får vite 

hva er.  (Biologiske foreldre får alle opplysninger mens fosterforeldrene ikke får vite 

hva som er grunnlaget for flyttingen.) 

• Fostermor ringer og er fortvilet.  Det har gått en mnd siden fosterdatteren ble hentet 

samme dag som de fikk oppsigelsen.  Jenta har bodd i fosterhjemmet i 7 år.  

Fosterforeldrene er «utslått».  De har ikke klaget til barneverntjenesten / 

fylkesmannen.  De vurderer å gjøre det. 

• Fostermor til barnet som også er hennes barnebarn ringer og er opprørt.  Kan barnevernet 

bare flytte barnet tilbake uten vedtak i Fylkesnemnda?  Barnet har bodd hos 

fostermor/bestemor i 12 år. 

• Fostermor som også er farmor spør om hun har partsrettigheter når barnet skal tilbakeføres 

til mor. 

Fosterbarn med funksjonshemminger 

I første halvår 2016 har vi også fått flere henvendelser i saker der fosterbarnet har 

funksjonshemminger.  Noen barn blir plassert tidlig i fosterhjem før de er utredet og før en 

kjenner hvilke utfordringer funksjonshemmingen kan medføre.  I slik saker kan utfordringene 

lett blir større enn forutsett.  Disse barna blir lett kasteballer i systemet. 

• Fosterforeldre tok imot et fosterbarn for ca. 6 mnd. Siden.  Barnevernet vil at de skal 

søke omsorgslønn.  Fosterforeldrene er engstelig for at de kan bli «overlatt til seg 

selv» med alt for mye ansvar.  De er redd for at barnevernet ikke vil hjelpe dem på 

sikt. 

• Fosterbarn med Tourette og Asberger.  13 år gammel.  Fosterforeldrene har slitt 

voldsomt og ikke fått god nok oppfølging.  I det siste har det gått fra vondt til verre.  

Gutten har blitt utagerende og det har endt med basketak noen ganger.  De har vært 

frikjøpt annenhver gang.  De har nettopp fått avslag på å bli statlig familiehjem uten 

at noen forstår hvorfor.  Nå er alt håp ute og de vil si opp. 

• Fostermor til gutt på 15 år.  Downs syndrom og autist samt en alvorlig psykisk 

utviklingshemming.  Fosterforeldre har stilt krav om ferie og garantier i tilfelle 

sykdom.  Barnevernet svarer med å ville flytte gutten til en institusjon i 3 dager for 

deretter å flytte han til en mer varig institusjon. 

• Funksjonshemmet fosterbarn med store behov – flere diagnoser.  Fosterforeldrene 

ønsker å bli statlig fosterhjem pga barnets store behov.  De er frikjøpt 100%.  Har 

dokumentasjon på barnets vansker og behov fra spesialistinstitusjon.  Men 

barnevernet vil ikke høre. 

• Fostersønn på 19 år.  Hvem har ansvaret for kostnadene knyttet til videregående 

opplæring?  Gutten har en positiv utvikling på dette tilrettelagte opplegget og 
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fostermor er opptatt av at det blir avklart om han kan fortsette med tanke på at han 

blir «lærlingkandidat».  Han bor på internat deler av uka.  Omsorgskommunen 

betalte utgiftene til skole og ½ frikjøp.  Nå vil omsorgskommunen at 

bostedskommunen skal overta utgiftene til skolen. 

Forhold til arbeidsgiver 

Fra tid til annet får vi henvendelser fra fosterforeldre som har problemer med det de mener er sine 

rettigheter hos arbeidsgiver. Dette kan handle om permisjoner eller om tjenestepensjon.  

• Fostermor er ansatt i kommunal stilling.  Hun har fosterhjemsoppdrag for kommunen.  Og 

har vært frikjøpt i 2 år.  Arbeidsgiver nekter å gi henne lengre permisjon.  Barnevernet har 

anbefalt henne å finne en annen jobb.  Hva skal hun gjøre? 

• Både fostermor og fosterfar har vært frikjøpt fra arbeid.  De får nå ikke permisjon fra 

arbeidsgiverne, men barna har fortsatt behov for noen hjemme.  Hva skal de gjøre?  De kvier 

seg for å si opp jobber de trives i. 

Ettervern 
Det er store variasjoner fra kommune til kommune i forhold til hva slags oppfølgning ungdommer 

over 18 år i fosterhjem får. Det kommer mange spørsmål om hvilke rettigheter ungdommen har, 

spørsmål om hvordan man kan klage på manglende oppfølgning og tiltak.  

 

• Fosterbarnet blir 18 år.  Hun har bodd i fosterhjemmet siden 2003.  Liten kontakt med 

biologiske foreldre.  «Hun er jenta vår».  Hva er vanlig?  F.eks. støtte til videregående 

utdanning?  Bolig? Etc.  Hvilke rettigheter har hun/fosterhjemmet etter 18 år? 

• Fosterforeldre har hatt en ungdom plassert.  Da hun ble 18 år ble det gjort vedtak om 

ettervern, men fosterforeldrene fikk aldri ny avtale og barnevernet fulgte henne ikke opp.  

Barnevernet lot henne stå på bar bakke uten bolig eller penger og satset på at 

fosterforeldrene ville ta seg av det.  Barnevernet har bare trukket seg ut.  Fosterfar har over 

lengre tid diskutert økonomi med barnevernet, men de står på sitt. 

• Hvilke rettigheter har barnet og fosterforeldrene i ettervernsperioden?  Kan de få hjelp til 

førerkort? 

Fosterforeldres partsrettigheter 

Det har vært flere henvendelser dette halvåret med spørsmål om fosterforeldres rettigheter 

i saker der det er samarbeidsproblemer og der fosterbarn er blitt flyttet uten fosterforeldres 

vilje.  I flere av disse sakene er det grunn til å tro at fosterforeldrene kan få partsrettigheter.  

Dette vil gjelde i saker der fosterbarnet har vært i fosterhjemmet over tid, og dersom 

vedtaket er begrunnet i forhold i fosterhjemmet. 

• Fostermor som også er farmor spør: Barnet skal tilbakeføres til mor.  Har hun 

partsrettigheter? 

• Fosterforeldre er blitt innkalt til møte med barnevernet.  De har fått oppsigelse og 

fosterbarnet er blitt flyttet.  Jenta har bodd der i 7 år.  Hvilke partsrettigheter har de? 
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• Fosterdatter på 15 år er hasteflyttet etter å ha klaget på fosterforeldrene.  

Fosterforeldrene er fortvilet og vet ikke hva som er blitt sagt om dem.  Barnevernet 

har ikke gitt dem noen begrunnelse for flyttingen.  Biologiske foreldre har fullt 

innsyn, men hvilke rettigheter harde? 

Adopsjon 

De henvendelsene vi får på temaet adopsjon kan både handle om at fosterforeldre ønsker å 

adoptere fosterbarnet sitt og lurer på hvordan de skal gå fram, og at fosterforeldrene føler at 

barneverntjenesten ønsker å overtale dem til adopsjon.  

• Fosterbarnet er 3 år og barnevernet ønsker åpen adopsjon.  Fosterforeldrene vil ikke dette.  

De har svært dårlig kommunikasjon med saksbehandler.  Fosterforeldrene er redde for at 

dette dårlige forholdet skal påvirke mulighetene for adopsjon.  De er muntlig blitt innkalt til 

møte hos barnevernet.  De vet ikke hvorfor eller med hvem.  Der er nervøse for dette møtet. 

• Fosterforeldre til gutt på 5 år.  I forbindelse med adopsjonssaken skal de vitne i tingretten.  

De ber om råd. 

 

Mindreårige asylsøkere 

• Rådgivningstjenesten har nå fått henvendelse om denne gruppa fosterbarn som vi 

hittil har hatt liten erfaring med 

Spørsmål om samvær som ringes inn handler ofte om at fosterbarnet ikke vil ha samvær med 

foreldre, men at de likevel tvinges til dette av barneverntjenesten. Vi får også henvendelser fra 

fosterforeldre som er fortvilet på barnets vegne over at de ikke får treffe søsken eller andre som de 

ønsker å ha kontakt med. 

• Fosterforeldre.  Samværene med biologisk familie «eser ut», og blir en slitasje både for 

fosterforeldrene og for fosterbarnet.  Biologiske foreldre har 4 samvær hver seg, men de 

kommer sammen hver gang.  Nå ønsker også biologiske foreldre at søsken og halvsøsken skal 

få komme på besøk noe fostermor stiller seg positiv til, men ønsker at dette skal skje 

samtidig.  Hun vil ta dette opp med barnevernet. 

• Fosterforeldre skal adoptere gutt.  Mor har samvær 3 ganger pr. år.  Ved siste samvær kom 

mor sammen med sin mor uanmeldt.  Fosterforeldrene var helt uforberedt.  Kan mor gjøre 

slikt? 

Forskjellige andre spørsmål fra fosterforeldre: 

Innholdet i de spørsmålene vi får kan variere fra de enkleste til de mest kompliserte.          

Som eksempel kan nevnes: 

• Fosterforeldre opplever også samlivsbrudd.  Flere henvendelser tyder på at dette 

fører til en vanskeligere økonomisk situasjon. 

• Fostermor og mormor vil hjelpe sin datter med å få gjennomført en farskapstest. 

Hvordan gå fram? 
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• Kan fosterforeldre være verge for fosterbarnet? 

• Fosterforeldre til barn fra Etiopia.  De vil få besøk av en kulturformidler.  Fostermor 

er usikker framfor et slikt møte. 

• Hvordan skaffe pass til fosterbarnet i forbindelse med utenlandsreise?  

Annet 
Det kommer fra tid til annet spørsmål til rådgivningstjenesten fra andre enn fosterforeldre. Dette kan 

være spørsmål i forhold til hva som skal til for å bli fosterforeldre, studenter som ønsker innspill til 

problemstillinger og fagstoff. Vi får også henvendelser fra barneverntjenester, Bufetat, andre 

organisasjoner, fosterbarn, biologiske foreldre og journalister.  

 

Det er sammensatte og komplekse problemstillinger som ringes inn til rådgivningstjenesten. Det er 

tidkrevende og til tider tungt arbeid, og vi får ofte ikke fulgt opp sakene slik vi kunne ønske. Fra 2014 

begynte vi å spørre innringerne om å få lov til å ringe tilbake for å høre hvordan det har gått med 

saken de har ringt inn. Når vi ringer tilbake, opplever vi at innringerne er svært positive til 

henvendelsen. Samtidig som det oppfattes som en god oppfølging av innringer, opplever vårt 

rådgivningsteam at det er nyttig for rådgivningstjenesten med denne kontakten.  

Samtalene som ringes inn varer i gjennomsnitt i 30 min. Samtaler som dreier seg om 

samarbeidsproblemer og uønskete flyttinger kan vare opp mot en time, eller mer.  Dette er også 

samtaler som fosterforeldre ofte ønsker oppfølging i forhold til.  På grunn av kapasitet forsøker vi å 

korte ned tiden pr. samtale, men det er vanskelig å avbryte folk når de «endelig» kan snakke med en 

uavhengig part. Mange trenger mest at noen lytter og forstår. Rådgivningstjenesten er et viktig 

medlemstilbud som vi ønsker å utvide. 

 

 















































































 
 

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 
 
 



 Norsk Fosterhjemsforening 

Storgata 10A, 0155 OSLO 

Tlf 46504398   E-post: post@fosterhjemsforening.no 

Organisasjonsnummer. 956 862 779 MVA 

www.fosterhjemsforening.no 

 
 

 

 

 

 
 

         

       

 

 
 

 

Skal fosterbarnet sikres trygghet og god omsorg i fosterhjemmet må 

fosterbarnet og fosterhjemmet sikres grunnleggende juridiske rettigheter 

og rettssikkerhet! 

 

 
 

Dette heftet gir forklarende tekst til brosjyren utdelt under Arendalsuka 
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Rundt 80-90 prosent av barn plassert av barnevernet bor i fosterhjem. Det er her barna skal få 

sin omsorg og beskyttelse. Mange plasseringer blir varige, og barna vil kunne oppleve at 

fosterforeldrene blir deres psykologiske foreldre. 

 

Norsk Fosterhjemsforening krever derfor:  

 

Endring av rettstilstanden:  

 

• Fosterbarnet og fosterhjemmet må sikres grunnleggende juridiske rettigheter og 

rettssikkerhet! 

• Fosterbarn og fosterhjem har krav på vern om sitt familieliv iht internasjonale 

menneskerettigheter jf. barnevernkonvensjonen.  

• Dagens mangel på rettsregler og håndhevingsapparat for fosterbarn og 

fosterhjem er en trussel for barnets trygghet og omsorg i fosterhjemmet 

 

 

Dagens situasjon innen fosterhjemsfeltet:  
 

Barns plassering i fosterhjem er kun kontraktsregulert og kan sies opp med 3 

måneders frist.  

 

Norsk Fosterhjemsforening krever:  

 

Lovregulering og ikke kontraktsregulering av fosterhjemsområdet 

 

Norsk Fosterhjemsforening anser det som viktig at man skifter perspektiv på fosterforeldre fra 

å se dem som barneverntjenestens forlengede arm og avtalepart og over til å se på dem som 

erstatningsforeldre for fosterbarnet. Dette fordi det er i rollen som omsorgsperson og familie 

som er sentral. Følgen av dette er at fosterhjemmet må utstyres med lovbeskyttede rettigheter 

som gjør at det best mulig kan ivareta oppgaven med å gi barnet kjærlighet, beskyttelse og 

omsorg. 

 De ytelser som fosterhjemmet er avhengig av å motta for å kunne gi fosterbarnet god omsorg, 

er heller ikke gitt i form av enkeltvedtak som kan påklages. Dette er i stedet utformet som 

ytelser hjemlet i kontrakt. Avlastning, størrelse på fosterhjemsgodtgjørelsen, størrelse på 

frikjøp fra jobb, utgiftsdekning, type veiledning og oppfølging til fosterhjemmet, er opp til 

den enkelte barneverntjenesten å fastsette. Dersom ytelsen ikke gis, har man ingen klagerett 

til noe overordnet organ.  

 

 

 

Fosterbarna mangler grunnleggende rettigheter gjennom sine fosterforeldre  

 

Norsk Fosterhjemsforening krever: 

 

Fosterforeldre får partsrettigheter og klageadgang på vegne av fosterbarnet i alle 

saker som gjelder barnet og har betydning for fosterhjemsarbeidet. 
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Fosterforeldre er som erstatningsforeldre de nærmeste til å kunne ivareta barnets anliggende. 

Fosterforeldre er imidlertid som hovedregel ikke gitt partsrettigheter eller klagerettigheter i 

saker som gjelder barnet. Barneverntjenestens vedtak blir dermed som oftest ikke påklaget og 

overprøvd, selv om disse kan få store negative konsekvenser for barnet, samt gjøre 

fosterhjemmets arbeid med å utøve god omsorg vanskelig. 

Ved at fosterforeldre ikke har grunnleggende rettigheter til å ivareta barnet, står barnet svakt. 

 

Barnevernets avgjørelser kan være preget av hastverk, stort arbeidspress, hyppig skifte av 

saksbehandlere. Mange barneverntjenester er i små kommuner som kan ha lite ressurser innen 

barnevernområdet.  Det innebærer en stor risiko når den som er satt til å være omsorgsperson 

og erstatningsforelder, ikke kan ivareta barnets tarv rettslig. 

 

 

Fosterbarn blir ofte uberettiget flyttet med administrativt vedtak i barnevernet 

 

Norsk Fosterhjemsforening krever:  

 

Fosterbarn og fosterforeldre må gis rettssikkerhet for at uberettiget flytting ikke 

skjer.  

Fosterhjem må vernes i forhold til rett til et familieliv i henhold til internasjonale 

menneskerettigheter.  Det begrenses gjennom lovhjemmel når et barn kan akutt 

flyttes fra fosterhjemmet 

 

Alt for mange fosterbarn flyttes fra fosterhjemmet og over i et annet fosterhjem uten 

tilstrekkelig hjemmel i barnevernloven § 4-17 gjennom vedtak fra barneverntjenesten. Det 

synes uklart hvilke grenser § 4-17 setter på adgang til å flytte barnet.  

Det foreligger i dag ingen faglige retningslinjer for når flytting kan skje fra fosterhjem og 

krav til saksbehandlingen, og hvem som skal uttale seg om hva som er til barnets beste. 

Barneverntjenesten avgjør ofte dette alene. 

Flytting er et meget vidtgående inngrep i fosterhjemmet og fosterbarnets situasjon. Vilkår for 

flytting må være like strengt som ved flytting av barnet fra sitt biologiske hjem. Retningslinjer 

må lages for rettssikkerhet ved saksbehandling og angivelse av vilkår for at flytting er hjemlet 

iht barnevernloven 4-17. 

 

I flere tilfeller flyttes fosterbarnet akutt fra fosterhjemmet uten saklig grunn. En slik dramatisk 

handling er meget traumatisk så vel for fosterbarnet som for fosterfamilien.  Dette kan kun 

begrunnes i at det er helt nødvendig for å beskytte liv og helse. Det gjelder alltid et krav til 

forholdsmessighet mellom mål og middel og man har ikke adgang til å bruke sterkere 

maktmidler enn det situasjonen krever. Det foreligger imidlertid ikke noe regulering av dette 

forholdet mht akuttflytting fra fosterhjem. Mange fosterbarn og fosterhjem sliter med store 

ettervirkninger som følge av uberettiget akuttflytting fra fosterhjem. Etter flytting har ofte 

ikke partene barn og fosterforeldre kontakt med hverandre, til tross for nær tilknytning.  

Fosterhjem må vernes som familieliv i henhold til internasjonale menneskerettigheter.  

Menneskerettighetene setter her en grense. Dette må norske myndigheter utrede nærmere og 

ivareta gjennom lovgivning. 
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Fosterforeldre har ofte ingen partsrettigheter ved flytting av fosterbarnet 

 

Norsk Fosterhjemsforening krever:  

 

Fosterforeldre må få partsrettigheter på vedtak om flytting. 

 

Det er høyst uklart når fosterforeldre kan anses å ha partsrettigheter. Fosterforeldre informeres 

ofte ikke fra barneverntjenestens side om at de kan ha partsrettigheter og påklage 

flyttevedtaket. Fosterforeldre må søke fylkesnemnda om å få partsrettigheter, og det innvilges 

i tilfelle etter en individuell vurdering iht kriterier som er utpreget skjønnsmessige og lite 

forutsigbare.  
 

 

Fosterforeldre har ingen rett til innsyn i flyttesaken, og kan oppleve urettmessig å bli 

svartelistet uten å kunne forsvare seg.  

 

Norsk Fosterhjemsforening krever:  

  

Fullt innsyn i saker som gjelder fosterhjemmet og rett til å forsvare seg 

 

Uten partsrettigheter har fosterhjemmet ikke rett til innsyn i saken og kan imøtegå det faktum 

barneverntjenesten bygger på. Fosterhjemmet kan oppleve at flytting skjer som følge av at 

barneverntjenesten baserer seg på uriktig informasjon. Fosterhjemmet kan oppleve seg urettmessig 

svartelistet. Dette medfører også at barneverntjenesten sender melding til Bufetat og andre 

barneverntjenester om at dette fosterhjemmet ikke skal benyttes som fosterhjem fremover, uten at det 

skjer på noen måte som ivaretar fosterhjemmets mulighet for å imøtegå saksopplysningene, eller 

påklage barneverntjenestens beslutninger.  Fosterforeldre må få fullt innsyn i saker som gjelder 

flytting og som berører dem som fosterhjem. Tilbaketrekking av godkjenning som fosterhjem må 

anses som vedtak som kan påklages. All informasjon og anklager som barneverntjenesten bygger på 

og som gjelder fosterhjemmet må gjøres kjent for fosterforeldrene slik at de har mulighet for å 

renvaske seg og slik at saken blir opplyst.  

 

 

Fosterforeldre står ofte alene, på grunn av manglende oppfølging, veiledning og 

avlastning 

 

Norsk Fosterhjemsforening krever:  

 

Rett til tilpasset veiledning, oppfølging og avlastning med kvalitet og kompetanse 

sikres gjennom lovhjemmel og fattes som et enkeltvedtak.  

 

Mange fosterforeldre opplever å få krevende omsorgsoppgaver, men at de ikke får den 

nødvendige oppfølging, veiledning og avlastning som de ble lovet, og som hensynet til barnet 

krever. Slik oppfølging er ofte helt avgjørende for at fosterhjemmet skal kunne gi god 

omsorg. Fosterforeldre må gis mulighet til å påvirke hvilken type veiledning de skal motta. 



 

5 

 

 

 

Ved samarbeidsvansker mellom barnevern og fosterforeldre risikeres at 

barnevernet flytter barnet.  

 

Norsk Fosterhjemsforening krever:  

 

Lovhjemmel må gis som gir rett til bistand fra høyere organ når det er 

samarbeidsproblemer mellom fosterforeldre og barnevern. 

 

Det er helt uakseptabelt at manglende konfliktbistand skal medføre flytting av fosterbarn. 

Fosterforeldre kan oppleve at barneverntjenesten kan true med å flytte barnet dersom ikke 

fosterforeldrene går med på det de krever. Mangel på virksomt klageorgan for fosterhjem har 

sin pris. Fylkesmannen sin kompetanse er begrenset, tilsynssak kan åpnes, men dette 

innebærer ofte liten hjelp for fosterfamilien, og er ikke tilpasset behovet. 

Det bør vurderes om Fylkesnemnda eller annet  konflikt-bistands organ kan lages for å løse 

samarbeidsproblemer og misforståelser, og sørge for at barnet kan bli boende.  

 

 

Fosterforeldre er oppdragstakere og mangler vern og rettigheter som 

arbeidstakere 

 

Norsk Fosterhjemsforening krever:  

 

Fosterforeldre må få rettigheter som om de var arbeidstakere i forhold til 

rettsvern og økonomiske goder. 

 

De fleste omsorgsarbeidere anses i dag som arbeidstagere og ikke oppdragstakere, men 

fosterforeldre regnes fortsatt som oppdragstakere med de reduserte rettigheter og beskyttelse 

som dette innebærer. Det betyr bl.a. redusert rettighet til sykepenger, tilleggspensjon, 

yrkesskadeforsikring, oppsigelsesvern, oppfølging av sikkerhet; beskyttelse mot netthets og 

trusler som stadig flere fosterfamilier blir utsatt for.  

Dette skaper utrygge omsorgsbetingelser og gjør at fosterforeldre i en del tilfeller må si opp 

sine kontrakter. Det blir også vanskeligere å rekruttere fosterhjem.  

Avlastere som har fosterbarnet til avlastning, skal som hovedregel nå anses som arbeidstakere 

(jf. Avlaster dom avsagt av Høyesterett), mens fosterforeldre, som har barnet 24 timer i 

døgnet, stiller rettighetsmessig mye svakere. 

Dette oppleves som urimelig. Statlige familiehjem og beredskapshjem er gitt egen lov om 

pensjonsordning, det samme må gjelde fosterforeldre, som må få rettigheter som om de var 

arbeidstakere.  
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Fosterforeldre taper ofte økonomisk på å ta fosterhjemsoppdrag. Godtgjørelsen 

står ikke i forhold til det store omsorgsoppdrag man utfører. 

 

Norsk Fosterhjemsforening krever:  

 

Godtgjørelsen må økes vesentlig. 

 

Mange fosterbarn er særskilt sårbare, og har store behov. Stadig flere barn plasseres i 

fosterhjem, i stedet for institusjoner som nedbygges. Fosterforeldrerollen er for mange 

fosterforeldre blitt mer og mer lik en profesjonell omsorgsarbeider. Fosterforeldre er ikke gitt 

noe rettssikkerhet for at de ikke taper økonomisk på å ta på seg et fosterhjemsoppdrag. Mange 

må trappe ned arbeid utenfor hjemmet, eller blir utdaterte på arbeidsmarkedet som følge av 

oppfølging av fosterbarnet over år. Har man vært frikjøpt fra jobb over lengre tid, kan det 

være vanskelig å komme tilbake i jobb. Fosterforeldre opplever i dag vansker med å få 

arbeidsledighetstrygd når man også har et fosterbarn og mottar fosterhjemsgodtgjørelse. Det 

er i dag opp til den enkelte saksbehandler i barneverntjenesten hva slags godtgjørelse som 

skal gis for å ta på seg oppgaven som erstatningsforelder på vegne av det offentlige. En avtale 

som inngås ved plassering av barnet, kan barneverntjenesten ensidig endre underveis i 

fosterhjemsperioden. Da har gjerne barnet fått en tilknytning. De færreste fosterforeldre har 

hjerte til å si opp fosterhjemsavtalen som følge av økonomi, når dette går ut over barnet.  

Vurderingen av hva som er nødvendig godtgjørelse, og størrelse på frikjøp fra jobb tilligger 

barneverntjenesten alene, og er ikke en rettighetsbasert ytelse som kan påklages til et 

klageorgan.  

 

 

Mange mister eller får redusert rett til Nav ytelse ved sykdom og arbeidsledighet 

mm 

 

Norsk Fosterhjemsforening krever:  

 

Nav regelverket må endres slik at fosterhjemsgodtgjørelse ikke kommer til  

fradrag. Det må statueres et prinsipp om at fosterforeldre ikke skal tape på å 

være fosterhjem. 

 

 

Det er ikke mange fosterforeldre som er klar over at dersom de blir syke eller arbeidsledige og 

trenger arbeidsavklaringspenger eller dagpenger fra Nav, så vil den fosterhjemsgodtgjørelse 

de har oppebåret i tillegg til sin lønnsinntekt, komme til fradrag i Nav ytelsen etter Nav 

regelverkets kompliserte regelverk.  I praksis er den sikring av bortfall av lønnsinntekt som 

andre tar som en selvfølge, ofte ikke en realitet for fosterforeldre når de kommer i en 

vanskelig livssituasjon og trenger Nav. Mange opplever sterkt redusert Nav utbetaling, eller at 

den faller bort, og man kan risikere å bare sitter tilbake med fosterhjemsgodtgjørelsen. 

Fosterforeldre kan også oppleve at de iht regelverket blir tvunget til å si ja til å flytte for å få 

rett til dagpengeytelse, og at Nav krever at man sier opp fosterhjemsavtalen og tar seg en 

heltidsjobb.  
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Disse vanskene i forhold til Nav blir man ikke informert om når man rekrutteres som 

fosterforeldre. For fosterhjemmet kan situasjonen bli dramatisk. Enkelte må gå til det skritt å 

si opp fosterhjemskontrakten. Andre må selge unna eiendeler for å ha råd til å være 

fosterhjem.  

 

Mange fosterforeldre som ikke har forstått denne urimelige ordningen, møtes med store 

tilbakesøkingskrav fra Nav som følge av at de uberettiget har mottatt for mye i Nav ytelse. 

Stortinget har vedtatt en overgangsordning 11. mai 2017 hvor man ber regjeringen snarest om 

å iverksette en overgangsordning som sikrer at fosterhjem ikke taper på å være fosterforeldre. 

Det er nedsatt et eget fosterhjemsutvalg som skal ha en helhetlig gjennom gang av 

fosterhjemsområdet, og blant annet se nærmere på forholdet til Nav regelverket. Bufdir har i 

egen rapport fra 2015 gjennomgått regelverket og anbefalt at det gjøres særordninger for 

fosterforeldre som hindrer en slik urimelig situasjon. Det er urimelig å utsette fosterhjem og 

fosterbarna for denne situasjonen.  
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