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Til Fosterhjemsutvalget  

Via sekretariatet  

 

          Oslo 07.11.18 

 

Ad fosterhjemskontraktene  

 

Vi viser til møtet i anledning fosterhjemskontraktene, samt innspill gitt fra fosterforeldre på 

de spørsmål sekretariatet ønsket besvart.  

 

Vi viser videre til våre innspill gitt i brev til Fosterhjemsutvalget 12. september 2017.  

 

Norsk Fosterhjemsforening viser videre til Stortingets bestilling jf. vedtak 749 i tilknytning til 

Fosterhjemsmeldingen:  

 

«Stortinget ber regjeringen om en full gjennomgang av fosterhjemskontaktene og komme 

med en løsning som gir større forutsigbarhet enn i dag, herunder bedre rettigheter for 

fosterforeldrene og mer formell tilknytning til barnet i fosterhjemmet». 

 

Norsk Fosterhjemsforening anser at Fosterhjemsutvalget har som mandat å besvare 

Stortingets bestilling. Uansett ber vi om at våre synspunkter tas med slik at de finner sin 

løsning som ledd i behandlingen av utvalgets rapport. 

 

I mangel av lovregulering på området må kontrakten inntil videre ivareta de hensyn som gjør 

seg gjeldende for å imøtekomme Stortingets bestilling.  
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Forslag til løsning mht hvordan Stortingets bestilling kan ivaretas: 

 

Utgangspunkt:  

Fosterhjemskontrakten er i dag det sted hvor rettigheter og plikter for fosterhjemmet og 

barnevernstjenesten er regulert og spesifisert. Vi anser at offentlige regler og retningslinjer i 

mindre grad gir fosterforeldre konkrete rettigheter.   

Fosterhjemskontraktens utforming blir dermed av stor betydning for å ivareta fosterhjem. 

Eksisterende kontrakter må utvikles slik at de ivaretar det som vi i dag vet ikke fungerer, og 

som må reguleres nærmere.  

 

Mangel på prosess 

Standardkontraktene for kommunale fosterhjem fra 2011 ble det brukt tid på å utarbeide.  

For så vidt gjelder de statlige kontraktene har Bufdir satt i gang med en prosess med revisjon 

av disse.  Foreningen er nylig invitert til å delta i revisjonsprosessen sammen med andre 

aktører.  

 

En revisjon og helhetlig gjennomgang av fosterhjemskontraktene for kommunale fosterhjem 

bør også gjennomføres på en måte som ivaretar at man løser utfordringene på området. 

Foreningen har kun fått en times møte med sekretariatet i anledning temaet 

fosterhjemskontraktene.  

Hva gjør at man ikke bruker tid på revidering og helhetlig gjennomgang av kontraktene for 

kommunale fosterhjem? 

 

Større forutsigbarhet og bedre rettigheter: 

For at fosterhjem skal oppnå større forutsigbarhet og bedre rettigheter, slik Stortinget ber om, 

må det etableres rettssikkerhet innen fosterhjemsområdet.  

 

Formålet med rettssikkerhet er jo å skape forutsigbarhet. Rettsikkerhet handler videre om:  

- Å ha regler som regulerer forholdet, og som blir fulgt 

- Å hindre vilkårlige avgjørelser fra det offentliges side 

- Fosterhjemmet må kunne forutberegne sin rettsstilling 

- Fosterhjemmet må kunne forsvare sine rettslige interesser.  

 

I dag er det ikke særlig rettssikkerhet for fosterhjem og fosterbarn. Fosterhjem erfarer ofte at 

det er opp til den enkelte kontaktperson i barnevernstjenesten å ta avgjørelser av stor 

betydning for fosterhjemmet og derved fosterbarnet, uten at avgjørelsene kan påklages og 

derved overprøves.  Innholdet i avgjørelser beror på hvilken kommune man har å gjøre med, 

og også hvilken kontaktperson man har. Ved skifte av kontaktperson kan man oppleve 

endring av avgjørelser. Når avgjørelser treffes er det ofte fravær av krav til saksbehandling. 

Det kan mangle betryggende faglig grunnlag og forankring. Avgjørelsene er ofte ikke 

gjenstand for innsyn og kan jo uansett ikke overprøves siden det ikke foreligger noen 

klagerett. Man vet derfor ikke i hvilken grad saken er tilstrekkelig opplyst før avgjørelse 

treffes, eller om avgjørelsen er saklig begrunnet. Hvilke hensyn er lovlige hensyn å ta ved 

avgjørelser på fosterhjemsområdet? Fosterforeldre kan oppleve at de står helt uten vern.  
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I mange eksempler vi kjenner til vil det være påbud om å spare penger som er avgjørende i 

stedet for hensynet til barnets behov for tilrettelegging og fosterhjemmets behov.   

 

En viktig faktor i temaet rettssikkerhet og fosterhjemmets situasjon er også at 

barnevernstjenesten i en rekke tilfeller beslutter flytting av fosterbarn ut av fosterhjemmet 

uten at fosterforeldre har noen automatiske rettigheter til å påklage dette. Dermed vil man 

ikke få overprøvet om vilkår for flytting iht kravene i barnevernsloven § 4-17 og barnets 

beste i det konkrete tilfellet er ivaretatt. Hvem skal ivareta og kontrollere at barnets beste 

ivaretas når de som har den daglige omsorgen og står nærmest barnet ikke har klagerett? 

Foreningen etterlyser regler for saksbehandling og skjønnsutøvelse i tilknytning til 

flytting iht barnevernloven 4-17.  

 

Denne iboende usikkerheten har også stor betydning for fosterhjemmets situasjon i forhold til 

endringer av kontrakt i plasseringsperioden. Risiko for flyttinger som kan skje ensidig fra 

barnevernstjenesten sin side mot fosterhjemmets vilje, kan bidra til at fosterforeldre blir 

utrygge og engstelige for å fremsette berettigede krav overfor barnevernstjenesten, eller å ta 

opp problemstillinger som kan være av betydning å få hjelp til. Dette kan neppe ivareta 

hensyn til barnets beste.  

 

Fosterhjemsområdet skiller seg således markert fra andre områder der man har kontakt med 

det offentlige i forhold til muligheten for ivaretagelse av rettssikkerhet. Dette som følge av at 

det offentlige anser fosterforeldre kun til å være en «kontraktspart» og ikke å ha noen 

rettigheter iht offentlig rett, til tross for at omsorgsoppgaven for et statlig barn er et utpreget 

offentlig ansvar.  

 

Professor Kirsten Sandberg har understreket at selv om man har en kontrakt med det 

offentlige så betyr ikke dette at ikke også forvaltningslovens regler kan komme inn og 

supplere.  Så vidt vi forstår har Sandberg også fremhevet at måten det offentlige regulerer 

fosterhjemsområdet på, ved hjelp av fosterhjemskontraktene, også er underlagt det 

overordnede krav om å ivareta «barnets beste» og forsvarlighetsprinsippet.  

 

Norsk Fosterhjemsforening ber om at de utløste rettslige problemstillinger på 

fosterhjemsområdet nå løses av det offentlige slik at fosterhjemmene og hensyn til 

barnets beste ivaretas. Det bør iverksettes en prosess i tilknytning til utforming av NOU 

og revidering av barnevernloven hvor man ivaretar en regulering av 

fosterhjemsområdet som løser utfordringene.   

 

Fosterhjem er det mest benyttede tiltaket for barn som ikke kan bo hos sine foreldre. Det 

tilsier en prosess som løser utfordringene på området, og som går bredere ut enn det å 

anbefale rammevilkår.  I den forbindelse bør man kartlegge hvilken utstrekning og hvilken 

rolle fylkesmannen i praksis har i forhold til fosterhjemsproblematikk.  
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Innspill for å ivareta rettsikkerhet 

Det bør utredes helhetlig hvordan man kan ivareta rettssikkerhet på 

fosterhjemsområdet. Vi er ikke kjent med at det hittil har vært tema i offentlige utredninger 

på området. Det fremgår av rapport om utilsiktet flytting (jf. Bufetat vest) at det da også er 

høy grad av mistillit fra fosterforeldre sin side overfor barnevernstjenesten. Norsk 

Fosterhjemsforening anser derfor det er et stort behov for utforming av regler som gjør at 

fosterhjemmene, fosterbarn og fosterforeldre får rettigheter og rettssikkerhet. 

 

I endret barnevernlov har man spesielt tatt inn at enkelte avgjørelser er å anse som 

enkeltvedtak. Dermed kommer rettigheter til å kunne klage på avgjørelsen mv til anvendelse, 

og de garantier som forvaltningsloven da gir. Det samme bør gjelde fosterhjemskontrakten.  

 

Fosterhjemsavtalen kan uansett selv inneholde bestemmelser som ivaretar rettsikkerhet; 

fosterhjemskontrakten kan fastsette utførlige regler for kontraktsforholdet, og hjemle rett til å 

klage til et klageorgan som har hjemmel til å fastsette bindende avgjørelser. 

 

 Det vil være liten hjelp for fosterforeldre om klageorganet kun skal gi rådgivende uttalelser, 

som kommunen kan velge å sette til side.  

 

Det må fastsette saksbehandlingsregler for klageorganet som ivaretar rettigheter tilsvarende 

det forvaltningsloven gir partene. Derved gis fosterhjem anledning til å få overprøvet 

avgjørelsene.   

 

Behov for regler på området 

Det bør lages regler og retningslinjer på området som gir fosterhjemmet krav i forhold til 

barnevernstjenesten. Eventuelt kan standardkontraktene gi utførlig regulering av dette. Det er 

viktig å ivareta praksis og lik tolking av hvordan regler er å forstå, for å sikre forutsigbarhet.  

Det offentlige har valgt å benytte en privatrettslig kontrakt på fosterhjemsområdet. Derved er 

det ingen instans som har noe ansvar for fortolking og enhetlig praksis på området. 

Dersom man hadde hatt lovregulering i stedet, ville man hatt forarbeider til loven, og det 

offentlige ville hatt fortolking ansvar for hvordan reglene skulle forstås. Fosterforeldre som i 

dag har spørsmål til hvordan fosterhjemskontrakten er å forstå, avvises fra det offentliges side 

med at dette er en privatrettslig kontrakt som det er opp til partene å fortolke. 

 

Nærmere om opprettelse av et klageorgan 

Vi ber om å få et hurtigarbeidende klageorgan som er effektivt og kompetent og som 

man kan bringe saker inn for ved kontrakts vansker og uenighet på 

fosterhjemsområdet. Selv om fosterforeldre i teorien kan bringe saken inn for de 

alminnelige domstoler, er dette i realiteten kun en teoretisk mulighet for de fleste, og betyr 

forhøyet konfliktnivå og stor risiko for at barnet flyttes, samt høy prosessrisiko.  

 

På andre områder har det offentlige innført klageorgan, i det de vanlige domstolsapparatet 

ikke ivaretar behov for hurtig og effektiv hjelp til tvisteløsning: vi viser til 
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barnevernstjenestens tvisteløsningsnemnd, forbrukertvistutvalget, bankklagenemnda, 

klagenemnd for offentlige anskaffelser mm.  

 

Organet må ha kompetanse til å fastsette bindende avgjørelser, og ikke kun rådgivende.  

 

Sanksjoner  

Dagens kontrakter er mangelfulle bla fordi de ikke inneholder noen regler om sanksjoner 

dersom kontraktsforpliktelsene misligholdes. Det er kun oppsigelse av kontrakten med den 

konsekvens at fosterbarnet på ny må flytte, som i dag er «løsningen» der partene har 

problemer. Dette ivaretar ikke barnets beste.  

 

Fosterforeldre gir tilbakemeldinger på at kontraktsforpliktelser i mange tilfeller ikke 

etterleves fra barnevernstjenestens side.  Fylkesmannen bidrar som hovedregel ikke når 

fosterforeldre har problemer med kontrakten med barnevernstjenesten.  

 

Det klageorganet vi foreslår bør ha kompetanse til å ilegge bøter el evt erstatning dersom 

barnevernstjenesten ikke innfrir sine forpliktelser. Som eksempel: når kommunen unnlater å 

innfri krav til avlastning, anser vi at kommunen må bøtelegges, evt betale erstatning til 

fosterhjemmet. Det er ofte slik at når noe medfører et kostnadsansvar, så vil man prioritere å 

følge opp forpliktelser på dette området og sette inn ressurser for å unngå ansvar. 

 

Behov for rettigheter til fosterforeldre og hjemmet 

Vi minner om forskning til Stine Lehman hvor det fremgår at rundt 50 prosent av fosterbarna 

har særskilte psykiske vansker. Fosterbarn er ikke som andre barn. De bærer på belastninger 

som vanlige barn ikke sliter med. Det er vanskelig å forestille seg hva dette kan innebære for 

mennesker som ikke har fulgt opp barn og ungdom med særskilte behov, 24 timer i døgnet.  

Når disse barna, som har varierende utfordringer, må ivaretas i de private familiene som tar 

på seg oppdraget, kan man ikke la familiene sitte alene igjen med belastningene. I dag har vi 

mange eksempler på at det er fosterforeldre som betaler prisen ved å ofre seg slik at 

fosterbarnet får det som trengs, i mangel på offentlig kompensasjon og tilpassede tiltak.  Man 

trenger sosiale verneregler som gjør fosterhjemsomsorgen forsvarlig. I mangel av lovregler 

må utforming og innhold av kontraktene ivareta dette.  

 

Nærmere om fosterhjemsavtalen: 

Fosterhjemsavtalen er en standardkontrakt som er påbudt å bruke iht fosterhjemsforskriften § 

6. Den regulerer forholdet mellom fosterforeldre og barnevernstjeneste etter vedtak om 

omsorgsovertagelse. Ved plassering etter beslutning om hjelpetiltak skal fosterhjemsavtalen 

benyttes så langt den passer. Det fremgår av forskriften at barnevernstjenesten og 

fosterforeldrene skal gjennomgå avtalen minimum en gang i året og foreta nødvendige 

endringer. Foreningen erfarer at dette sjelden gjøres.  

 

Fosterhjemsavtalen bygger blant annet på fosterhjemsforskriften og retningslinjer for 

fosterhjem. Fosterhjemsavtalen er imidlertid ikke bare en sammenstilling av offentlige regler 

og retningslinjer. Forskrift og retningslinjer gir ikke fosterforeldre individuelt utformede 



6 
 

rettigheter i det konkrete tilfellet, men fastslår generelt at barnevernstjenestens plikt til 

oppfølging og å gi nødvendig opplæring og veiledning. Det er derfor fosterhjemsavtalen som 

utgjør et selvstendig avtalerettslig grunnlag. 

 

Fosterhjemsavtalen består av selve standardkontrakten med en rekke vedlegg. Jf. 

standardkontraktens pkt 9.  Det er helheten av dette som må anses å utgjøre 

fosterhjemsavtalen. Et av vedleggene er blant annet en avtale om fosterhjemsgodtgjøring og 

en eventuell avtale om fosterkingstiltak. For mange fosterforeldre er det denne avtalen om 

godtgjøring og forsterkingstiltak som anses å være fosterhjemsavtalen, i det flere erfarer at 

det kan være mye uenighet og tvister knyttet til denne.  

 

Vi anser behov for utforming av en standard kontrakt som ivaretar sammenheng i regulering 

mellom forsterkingsavtale og standardkontrakt.  Forsterkings og godtgjøringsavtalen kan ha 

andre frister for løpetid enn det som fremgår av den overordnede fosterhjemsavtalen. I dag 

kan fosterforeldre oppleve at de har en forsterkingsavtale som er utløpt, partene har ikke blitt 

enige om ny avtale, mens den overordnede fosterhjemsavtalen fortsatt løper. Fosterforeldre 

kan erfare at de da ikke få noen godtgjørelse utbetalt i det hele tatt til tross for at 

fosterhjemsplasseringen løper.  

 

Ett av vedleggene til fosterhjemsavtalen er oversikt over fosterforeldrenes arbeidsrettslige 

stilling og deres sosiale rettigheter.  Dette ligger i foreldet versjon fra 2003 ute på den 

offentlige nettsiden som skal gi informasjon om fosterhjemsrettigheter og plikter. Foreldet 

versjon er også inntatt som del av retningslinjer for fosterhjem. Alt dette må oppdateres. 

Vi forutsetter at fagdirektorat og departement oppdaterer relevante fosterhjemskilder i tråd 

med endringer som gjøres på barnevernsfeltet.  

 

Forslag til endring av fosterhjemskontraktene:  

Her kommer enkelte innspill, men temaet er så omfattende at det som tidligere nevnt bør 

være gjenstand for en egen revisjonsprosess i samarbeid med partene på området. Vi viser 

også til innspill tidligere oversendt fra fosterforeldre samt i tidligere brev fra foreningen.  

 

• Det bør innledningsvis av kontrakten fremgå at barnevernstjenesten forplikter seg til å 

sørge for at fosterforeldre får all nødvendig hjelp og støtte slik at de kan utføre 

oppgaven som fosterhjem på en forsvarlig og betryggende måte. Det bør fremgå at 

ved signering av fosterhjemskontrakten innestår barnevernstjenesten for at 

fosterforeldre ikke står alene om oppgaven de påtar seg med omsorgen for 

fosterbarnet. (Dette formidles til fosterforeldre som skal rekrutteres, men bør inntas 

som en grunnleggende forutsetning i kontraktene.)  

 

• Det bør konkretiseres hva fosterhjemmet kan forvente fra barnevernstjenestens side i 

tilknytning til plasseringen.  Det er ofte en forventing fra det som sies på PRIDE kurs 

– som avviker fra erfaring når plasseringen skjer og årene går.  
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• Kontraktens bestemmelser bør ta til seg flere av bestemmelsene i kontrakten for 

statlige familiehjem. Som nevnt er denne nå under revidering. Resultatet av dette bør 

også påvirke revidering av den kommunale fosterhjemsavtalen. Det er ingen grunn til 

at fosterforeldre på kommunale avtaler, som ofte har barn med store utfordringer, 

reguleres mindre gunstig enn fosterhjem iht den statlige kontrakten.  

 

• Den statlige kontrakten har en rekke bestemmelser som ivaretar et kontraktsrettslig 

vern for oppdragstaker. Oppstilling av vernet gjør at man da ikke behøver å utfordre 

reglene for hvilke grupper som anses å falle inn under definisjon av det å være 

«arbeidstaker». I det følgende er det bestemmelser i denne som vi viser til.  

Den kommunale fosterhjemskontrakten bør innta regler fra den statlige kontrakten i 

tilfeller hvor fosterforeldre frikjøpes helt eller delvis og flere av reglene bør gjelde 

uansett om man er frikjøpt eller ikke:  

- Regler om rett til individuell opplæring og veiledning etter behov 

- Rett til kurs opplæring og veiledning på linje med ansatte i Bufetat 

- Regler om rett til beredskapshjelp jf. pkt 5.2 i statlig standardkontrakt om 

familiehjem 

- Rett til frihelger jf. statlig kontrakt pkt 5.3.  

Kommentar: flere fosterforeldre med barn med store utfordringer kontakter vår 

rådgivningstjeneste og sier de ikke får noe avlastning. De sitter kanskje med 

ansvar for barn 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Dette kan være barn som ikke 

kan være alene, og som krever mye. Det er en offentlig oppgave å sørge for at 

fosterhjemmet holder, og får hjelp til å ivareta alle i hjemmet. 

Forsvarlighetsprinsippet nedfelt i barnevernloven gjelder også tiltaket fosterhjem. 

- Den statlige kontrakt for familiehjem har i pkt 5.4 regler om arbeidsgodtgjøring. 

Hvilke momenter som skal spille inn i vurderingen av hva denne skal fastsettes til 

bør inn i kontrakten. Bla er et moment hvor krevende oppdrag oppdragstaker er 

tiltenkt. Den kommunale standardavtale bør også inneha regulering av prinsipper 

for dette. Det bør fremgå at godtgjøring og forutsetning for beregning av denne 

ikke kan endres ensidig underveis i plasseringen.  

Eksempel: fosterforeldre som må ta permisjon fra jobb og frikjøpes av 

barnevernstjenesten, har etter en tid ikke krav på omsorgspermisjon lenger iht 

arbeidsmiljøloven. Flere fosterforeldre opplever da å måtte si opp sin stilling 

utenfor hjemmet dersom barnet trenger at de fortsatt er frikjøpt. De gjør dette 

naturlig nok i tillit til at beregning av godtgjøring skjer ut ifra de samme 

prinsipper som tidligere. Flere fosterforeldre opplever dessverre i slike tilfeller at 

barnevernstjenesten da kutter i frikjøpsgodtgjørelse som følge av at 

fosterforelderen ikke lenger har en fast jobb utenfor hjemmet, og de fastsetter 

ensidig en lønnsgodtgjøring som er vesentlig lavere enn det som var 

utgangspunktet for avtale om frikjøp. Dette er ikke holdbart.  

Når man rekrutterer fosterforeldre så stilles det generelle krav om at de skal ha en 

økonomi som gir barnet mulighet for livsutfoldelse jf fosterhjemsforskriften § 3. 

Dette må det offentlige ivareta også når fosterbarnet er plassert hos 

fosterforeldrene.  
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- Justering av godtgjøring: De statlige kontraktene har regler for oppregulering og 

justering av godtgjøring, dette må også gjelde for godtgjøring som gjelder frikjøp. 

- Utgiftsdekning I den statlige kontrakten om utgiftsdekning jf. pkt 5.5 gis det krav 

på reell utgiftsdekning dersom denne kan dokumenteres.  

Mht reise og diettgodtgjøring gis rett til dekning iht statens reiseregulativ. Det 

samme bør reguleres for kommunale fosterhjem som ofte må kjøre fosterbarn til 

samvær etc.  Vi får spørsmål fra medlemmer om hvilke prinsipper kjøring iht de 

kommunale kontraktene skal godtgjøres etter. Det er i dag ikke regulert i de 

kommunale kontraktene, og bør reguleres.   

- Det offentliges dekning av erstatningsansvar for skade fosterbarnet forvolder bør 

inn i den kommunale avtalen, jf pkt 5.7. 

- Rett til tjeneste pensjon bør inn i den kommunale avtalen, jf den statlige 

familiehjemskontrakten pkt 5.8. Det er et paradoks at det offentlige i dag ikke 

sørger for at frikjøpte fosterforeldre får rett til tjenestepensjon. Det offentlige 

understreker i andre sammenhenger at alle i mye større grad enn tidligere må ta 

ansvar for egen pensjonsbygging når folketrygdens forpliktelser nedbygges. 

Samtidig så unnlater man å ivareta de fosterforeldre som det offentlige frikjøper, 

og som anses nødvendig for å ivareta omsorg for fosterbarnet.  

- Eget punkt om frivillig yrkesskadeforsikring bør inn i de kommunale avtalene jf. 

pkt 5.9. Det er lite rimelig at fosterforeldre ikke skal få dekket frivillig 

yrkesskadedekning. Man utfører oppdrag for det offentlige, som innebærer risiko 

for å pådra seg en skade, men er altså i dag ikke sikret om man blir skadet. NAV 

regelverket bør også sikre at fosterforeldre er dekket ved skade som skyldes 

fosterhjemsoppdraget, uavhengig av om de er å anse som arbeidstagere eller ikke.  

- Kompensasjon ved sykdom for frikjøpte fosterforeldre jf. den statlige kontrakten 

for familiehjem pkt 5.10. Her fremgår at de statlige fosterhjemmene får 

kompensert fra 1. dag. Fosterforeldre som er frikjøpt iht den kommunale 

standardavtalen har ikke dette automatisk. Av vedlegg til dagens 

fosterhjemsavtale fremgår at forsikringsdekning kan kjøpes av 

barnevernstjenesten og avtales særskilt. Vi er ikke kjent med at fosterforeldre 

sikres på denne måten, og regelen bør inn i den kommunale kontrakten.  

- Den statlige kontrakten har i pkt 8.1.  regulering av oppsigelse som ivaretar 

fosterforeldrene og som man må se på i forhold til regulering av oppsigelse ved 

kommunale fosterhjem.  

- I pkt 8.2. er det rett til mekling ved tvister.  

 

Ad pkt 7 i den kommunale fosterhjemsavtalen - opphør av avtaleforholdet:  

Ved lesning av avtalen kan man få inntrykk av at barnevernstjenesten har fri adgang til å si 

opp fosterhjemsavtalen. Dette harmonerer ikke med barnevernloven 4-17 som fastsetter 

vilkår som må innfris for at barnet kan flyttes ut av fosterhjemmet.  

Dette må fremgå av fosterhjemskontrakten.  

 

Så vidt vi kjenner til foreligger ikke retningslinjer som ivaretar faglige hensyn og 

saksbehandlingsregler i situasjoner hvor barnevernstjenesten vurderer flytting. Dette må da 

fremgå av kontrakten.  
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Her må man få inn regler som ivaretar at fosterbarnet ikke kan flyttes ut av fosterhjemmet 

uten at det er gjenstand for en behørig og betryggende prosess som involverer 

fosterforeldrene og barnet. Det må fremgå fosterforeldre må behandles som part i flyttesaken, 

og derved gis partsrettigheter tilsvarende det som følger av forvaltningsloven.  

 

Det må av kontrakts bestemmelser fremgå at avgjørelsen først kan treffes etter at 

fosterforeldre og barnet har fått gitt sitt syn.  Barnevernstjenesten må utrede hva som er til 

barnets beste, og i den sammenheng innhente faglige uttalelser. Fosterforeldre skal ha fullt 

innsyn i alle dokumenter i saken, og anledning til å komme med sitt syn på saken på et 

tidligst mulig tidspunkt.  

 

Begrensning av adgang til akuttflyttinger: 

Det må fastsettes at barnet under ingen omstendigheter flyttes akutt ut av hjemmet med 

mindre det er fare for liv og helse. 

Fosterforeldre skal gjøres kjent med sin adgang til å søke om å få  

klage på avgjørelsen til Fylkesnemnda og barnevernstjenesten skal forhøre seg om de ønsker 

å søke om slik adgang.  

 

Utgiftsdekning i oppsigelsestiden:  

Av dagens kommunale fosterhjemskontrakt fremgår at utgiftsdekning opphører samme dag 

som barnet flytter ut. Dette bør endres, og reguleres på lik linje med godtgjøring for øvrig, 

som løper i oppsigelsestiden.  En rekke tilfeller er utgiftene fordelt over hele året, og det at 

fosterbarnet flytter ut gjør ikke at utgiftene reduseres fra samme dato.  

Dersom flytting blir vedtatt må det fremgå av kontrakt at barnevernstjenesten forplikter seg 

til å ivareta hensynet til fortsatt kontakt mellom fosterhjem og fosterbarn.  

 

Regler for oppsigelse av fosterhjemsavtalen  

Det bør reguleres hvordan oppsigelse av avtale skal skje i tilfeller hvor barnet adopteres, det 

er tilbakeføring til hjemmet, el l. Spørsmålet er ofte når oppsigelses tid begynner å løpe.  

 

Harmonering av regler  

Det er behov for harmonisering av regler som gjelder forsterkings og godtgjøringsavtale og 

selve fosterhjemsavtalens oppsigelsesregler. Det bør være en regulering som gjør at man ikke 

går uten godtgjøringsavtale fordi barnevernstjenesten fastsetter at denne skal utløpe om 3 

måneder, mens fosterhjemsavtalen løper.  

 

Øvrige ønskede reguleringer:  

Taushetspliktbestemmelse:  

Det bør inntas en regel som beskytter fosterforeldre i situasjoner hvor de har behov for støtte 

og hjelp og har fortrolige samtaler med kontaktpersonen i barnevernstjenesten.  Å være 

fosterforelder kan i faser være en særdeles krevende rolle. Kontaktpersonen skal også være en 

støtte for fosterforeldrene. Det er ikke mange fosterforeldre som er kjent med at det som de 

sier i slike fortrolige samtaler, kan bli protokollert fra barnevernstjenestens side, og at 

fosterbarnet når det senere får tilgang til egen mappe, får lese disse fortrolige opplysningene. 

Dette kan ødelegge relasjonen fosterbarnet da får til fosterforeldrene når fosterbarnet i ettertid 

får tilgang til slik sensitiv informasjon, som ofte leses og tas ut av sin sammenheng.  
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NAV regelverket og fosterforeldre som kommer på trygdeytelser mens de mottar 

fosterhjemsgodtgjørelse:   

Det bør reguleres i kontrakt at barnevernstjenesten bærer ansvaret for at fosterforeldre ikke 

taper økonomisk i forhold til NAV regelverket på å være fosterforeldre. 

 

Det bør fremgå at dersom fosterforeldre som følge av NAV regelverket opplever avkortning 

av ytelse, eller ikke mottar ytelse, skal de holdes økonomisk skadesløs av 

barnevernstjenesten. Det må fremgå at barnevernstjenesten har ansvar for å ivareta 

fosterhjemmet i forhold til NAV regelverket og har ansvar for å avklare regler og bidra til å 

ivareta fosterhjemmets interesse. Formålet med dette er også å ivareta at fosterhjem ikke 

risikerer tilbakesøkingskrav fra NAV.  

 

Innsynsrett:  

Det bør fremgå i kontrakt at fosterhjemmet har krav på innsyn i alle opplysninger som 

barneverntjenesten har lagret om dem. Barneverntjeneste skal ha plikt til å ivareta at sensitive 

opplysninger om fosterhjemmet behandles fortrolig. Personopplysninger mht fosterhjemmet 

registrert hos barnevernstjenesten skal fosterforeldre ha full innsynsrett i. Dette bør fremgå 

uttrykkelig av kontrakt.  

Det bør av kontrakten fremgå at ved saker som gjelder tilbakeføring, samvær, flytting, og alle 

spørsmål for øvrig som berører fosterhjemmet, skal fosterforeldre ha full innsynsrett.  

 

Rett til veiledning og oppfølging:  

Det må fastsettes helt konkret hva slags rett til veiledning og oppfølging fosterhjemmet skal 

få. Behovet vil naturlig endre seg avhengig av hvilke utfordringer som utspiller seg. Der 

fosterhjemmet opplever at den hjelpen som ytes ikke er tilstrekkelig, eller ikke hjelper, må 

fosterhjemmets vurdering være utslagsgivende for at man endrer tilbudet. Biologiske barn må 

også ivaretas mht veiledningsbehov. Det kan ikke nok understrekes hvor viktig dette er 

med treffsikker veiledning og oppfølging for å sikre at fosterhjemmet og barnet får 

forsvarlig oppfølging og plasseringen lykkes.  

 

Rett til bytte av kontaktperson: 

Fosterhjemmet må få rett til å bytte kontaktperson i tilfeller hvor de opplever at dette er 

nødvendig.  

   

Mer formell tilknytning til barnet i fosterhjemmet: 

Stortinget har forutsatt at regjeringen kommer tilbake med løsning på hvordan fosterforeldre 

får mer formell tilknytning til barnet i fosterhjemmet.  

Selv om en fosterhjemsplassering som utgangspunkt er midlertidig, så blir mange 

fosterhjemsplasseringer varige. Man kan  i en del tilfeller tidlig ha kunnskap om at 

plasseringen er å anse som varig. Dette har betydning for hvilken formell tilknytning 

fosterforeldre skal ha til barnet i fosterhjemmet.  

Fosterforeldre bør i disse situasjoner få maksimalt med fullmakt fra barnevernstjenesten.  
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- Fosterforeldre må gis rett til å påklage avgjørelser som gjelder fosterbarnet, slik 

man kan for egne barn.  

- Fosterforeldre må gis en generell og utvidet fullmakt til å opptre på vegne av 

barnevernstjenesten i en rekke situasjoner hvor de i dag er avhengig av tillatelse 

fra barnevernstjenesten. 

- Fosterforeldre må uansett lengde på plassering utstyres med en egen 

identifikasjonskort som de kan forelegge for apotek, passkontroll og andre steder, 

hvor det fremgår at de er fosterforelder for barnet. I dag er det endrede regler på 

området – og fosterforeldre får ikke lenger ut medisiner for fosterbarnet uten å 

kunne vise til dokumentasjon av at de er fosterforeldre.  

 

Ettervern:  

Det er et stort behov for å fastsette regler som gjør at fosterbarnet får tilknytning til 

fosterhjemmet også i ettervernfasen. De fleste barn som bor hos egne foreldre har en selvsagt 

rett til å bo der og få hjelp og støtte langt over 18 års alder. Det er ofte en forutsetning for 

stabilitet om man skal få fotfeste i voksenlivet. Fosterbarn bærer på en særlig sårbarhet og har 

spesielt behov for trygghet og forutsigbarhet på dette området. Fosterforeldre opplever at 

barnevernstjenesten kan utelate dem i denne fasen og ikke oppfordre til at man blir boende i 

fosterhjemmet. Enkelte fosterbarn tror de mestrer mye bare de blir 18 år, og lenger etter å 

komme seg ut av barnevernet. Dette er ofte ikke til barnets beste.  

 

Kontrakten må fastsette at fosterbarnet har krav på ettervern og at fosterforeldrene skal gis en 

aktiv rolle i denne fasen, med støtte fra barnevernstjenesten.  Det bør fremgår at så snart man 

vet at man har en plassering som er langvarig, skal barnevernstjenesten planlegge for 

ettervernfasen. Det skal legges opp til at fosterforeldre får en egen kontrakt for ettervernfasen 

som gjør at de kan fortsette å gi støtte til fosterbarnet. Godtgjørelse og utgiftsdekning skal 

fortsette som vanlig i ettervernfasen. Vi peker på at ungdomsfasen ofte innebærer store 

utgifter for foreldre til å forsørge ungdommen og dekke utgifter som vanligvis påløper.  

 

 

 

For Norsk Fosterhjemsforening 

 

 

 

    

 

Marianne Oftedahl 

       Fagansvarlig 


