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Til Fosterhjemsutvalget                                              21. november 2018 

                                                                                        

Overordnede innspill fra Norsk Fosterhjemsforening knyttet til 

Fosterhjemsutvalgets mandat 

 

Norsk Fosterhjemsforening og de rundt 4000 fosterfamilier som foreningen representerer, ser 

frem til å lese Fosterhjemsutvalgets rapport og er spent på innholdet i denne.  

Vi er talerør for fosterhjemmet og brukerstemmen på området som omfatter alle 

medlemmene i fosterhjemmet. Foreningen synliggjør forhold som må endres for å rekruttere 

fosterforeldre i fremtiden, og for at fosterhjemsomsorgen blir forsvarlig.  

Norsk Fosterhjemsforening viser de skriftlige innspill vi har sendt Fosterhjemsutvalget via 

dets sekretariat. Våre brev er datert 12.september 2017, 29. januar 2018, samt 7. november 

2018, i tillegg til muntlige innspill i flere møter. Vi forutsetter at våre brev og innspill er 

videreformidlet fra Fosterhjemsutvalgets sekretariat til medlemmer av Fosterhjemsutvalget. 

Alle våre innspill ligger lett tilgjengelig på vår hjemmeside www.fosterhjemsforening.no  i 

mappen «Fosterhjemsutvalget».  

 

En fosterhjemsplassering er et risikoprosjekt. I hvilken grad man lykkes vil avhenge av at 

fosterhjemmet får best mulig oppfølging, støtte og økonomiske rammevilkår. 
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Forutsigbarhet i arbeidsbetingelsene som fosterhjem er av betydning for fosterbarnas 

situasjon. Tilstrekkelige forsterkingstiltak som settes inn i forkant er ofte nødvendig for å 

unngå utilsiktede flyttinger.  

 

Det er viktig at det offentlige som har myndighet til utforming og fastsetting av rammevilkår 

for fosterhjem har en særdeles god forståelse av hvilke utfordringer man kan stå i som 

fosterhjem for et fosterbarn, slik at vilkårene står i forhold til dette. Å være fosterforelder kan 

vanligvis ikke sammenlignes med å være forelder og omsorgsgiver til eget barn. Fosterbarn 

har gjerne betydelig høyere problembelastning enn barn som ikke er plassert. Hele 

fosterhjemskonstruksjonen er kompleks, med ofte komplekse relasjoner og sterke følelser 

involvert.  Den utfordrende settingen fosterhjems kan stå i: Håndtering av omsorgsansvar for 

et barn som ikke er ditt eget, og som kanskje er suicidalt, som agerer fiendtlig overfor deg 

som fosterforelder eller overfor sine foster søsken, som kan avvise fosterforeldrenes omsorg, 

som kan nekte  samvær med egne foreldre, som kan være verbalt eller fysisk utagerende, som 

nekter å gå på skolen, eller som rømmer fra skolen,  som har høy grad av angst og aldri kan 

være alene,  som sliter med det sosiale og ikke har venner. Som har skader fra ruspåvirkning i 

svangerskapet, eller har psykisk utviklingshemming mm.  

 

Har du sett ett fosterbarn og ett fosterhjem, har du bare sett ett, for hvert fosterbarn og 

fosterhjem er unikt. Disse må møtes med skreddersøm av tilpasninger. De utfordringer 

fosterbarnet har, er ofte ikke kjent før plassering i fosterhjemmet og kan bedres eller forverres 

i ulike stadier og settinger. Fosterforeldre kan selv få dårlig helse eller bli arbeidsledig, kan få 

problemer ved at egne biologiske barn kan ha det vanskelig, eller få problemer i parforholdet. 

Det er viktig med tilstrekkelige ressurser til å beskytte fosterhjemmets ulike utfordringer slik 

at det kan romme fosterbarnet og alle medlemmene best mulig. 
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Det offentlige satser på fosterhjemsplassering fremfor institusjon, men uten at fosterhjem får 

noen rettssikkerhetsgaranti for at det iverksettes tilstrekkelige tiltak til å håndtere 

omsorgsoppgaven. Det er mange komplekse situasjoner som skal håndteres innenfor rammen 

av en vanlig privat familie. Barnevernstjenesten skylder ofte på vanskelig økonomi som 

grunn for at fosterforeldre ikke får det de trenger. Fosterforelder forstrekker seg ofte der det 

offentlige kommer til kort. I dag opplever vi at fosterforeldres varme hjerter utnyttes i 

fosterhjemsomsorgen. Når det ikke går lenger kan konsekvensen bli at fosterbarnet må flytte. 

Utilsiktede flyttinger kunne i en god del tilfeller vært unngått. Dette er uttrykk for offentlig 

omsorgssvikt.    

 

Innen helselovgivningen har man gått mye lenger for å sikre at det offentlige ikke uten videre 

kan svikte, og sikre at det offentliges bistandsplikt når frem; staten har gitt en 

rettighetsgaranti; som eksempel viser vi til at befolkning har rett til å motta nødvendig 

helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, og om dette ikke gis innen frister som er satt, har man 

rett til nødvendig helsehjelp fra privat tjenesteyter. I hvilken grad man skal få profesjonell 

oppfølging og bistand er ikke avhengig av den kommunale økonomi, og den enkelte 

saksbehandler.  

Barnevernloven er nå en rettighetslov. Men hvilken praktisk betydning har dette innen 

fosterhjemsomsorgen? Vi opplever fosterhjem som ikke får lovet og sårt tiltrengt avlastning 

for meget krevende omsorgsoppgaver, og som etter uholdbare tilstander i årevis til slutt ser 

seg nødt til å si opp fosterhjemskontrakten. Dette er selvsagt en katastrofe for det sårbare 

fosterbarnet, som på ny rykkes opp fra en familie der det har falt til ro og knyttet nære bånd, 

kanskje må det plasseres på institusjon, eller i et nytt fosterhjem. Det er også en stor 

belastning og sorg for fosterfamilien.  

 

Fosterhjemsomsorg handler om å snu en skjevutvikling. Idet fosterbarn ofte har store 

utfordringer og er særskilt sårbare stiller det store krav til fosterhjemmets omsorgsevne. 
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Krenkede barn kan bli syke voksne, om ikke voksne nær barnet kan gi dem den støtte som 

trengs for å snu utviklingen. Det er ingen liten oppgave. Man går i stadig større grad mot en 

profesjonalisering av omsorgsoppgaven. Ressurser som settes inn vil muliggjøre at 

fosterhjemmet får utført sin omsorgsoppgave til beste for barnet. Skal man sikre fosterbarn 

trygghet og omsorg må kommunene gis tilstrekkelige ressurser til dette.  

 

Fosterhjem som barnevernstiltak skal være forsvarlig. Vi henstiller til Fosterhjemsutvalget å 

anbefale løsninger som gir fosterhjem de tiltak de trenger for å løse oppgaven.  

 

Det er en villet utvikling at stadig flere barn med store utfordringer skal fra institusjon og inn 

i private familier – fosterhjem. Bruk av fosterhjem i stedet for institusjon sparer det offentlige 

for betydelige beløp. Lykkes man med fosterhjemsplasseringen vil barnet som voksen kunne 

fungere bra i samfunnet og bli en aktiv medborger som bidrar. Lykkes man ikke, vil barnet 

som voksen falle utenfor, og koste samfunnet mange millioner i offentlige utgifter.   

 

Vi oppsummerer med dette våre innspill i forhold til mandatet til utvalget:  

• Utvalget skal vurdere nytten av ulike økonomiske forsterkningstiltak og anbefale 

hvordan disse tiltakene best kan brukes sammen med faglige tiltak. Dette innebærer 

blant annet i hvilke tilfeller frikjøp av fosterforeldre kan være aktuelt som 

forsterkningstiltak.  

Norsk Fosterhjemsforening ønsker:   

- Vi viser til vårt brev 29. januar 2018 om frikjøp og veiledning hvor dette mandatpunktet 

er gjort rede for.  

- Vi advarer sterkt mot en premiss i mandatet hvor det heter at kommunene i større grad 

skal tilby forsterkning til fosterhjemmene gjennom styrket veiledning, oppfølging og 

annen tilrettelegging, fremfor ekstra økonomiske kompensasjon. Her må man sette inn 

både økonomiske og faglige virkemidler, og ikke sette nødvendige virkemidler opp 

mot hverandre.   

mailto:post@fosterhjemsforening.no
http://www.fosterhjemsforening.no/


 
Norsk Fosterhjemsforening 

Storgata 10A, 0155 OSLO  
Tlf. 23 31 54 00   Faks 23 31 54 01 E-post: post@fosterhjemsforening.no 

Org.nr. 956 862 779 MVA  
www.fosterhjemsforening.no 

Dette understøttes også av PwC rapporten, jf. utredning av rammeverk for fosterhjem 

PwC mai 2015.  

- Forsterkingstiltak handler om å tilrettelegge for å ivareta det konkrete fosterbarnets 

særskilte behov, og fosterhjemmets evne til å stå i oppgaven.   

Forsterkingstiltak må derfor anses som hjelpetiltak, på linje med hjelpetiltak som ytes når 

barnet bor hos egne foreldre. Hjelpetiltak gis ut i fra behov til det enkelte barn og 

fosterhjem, og må ses adskilt fra fosterhjemsgodtgjørelsen, som er godtgjørelse for å 

utføre fosterhjemsoppdraget.  

Det er viktig at man ikke avslutter å sette inn virkemidler når utviklingen går bra, ofte er 

det nettopp som følge av innsetting av virkemidler at man får en god utvikling. Det blir da 

feil å fjerne virkemidler når man oppnår ønsket effekt.  

 

- Viktige fosterkingstiltak er: spesialisert og tilpasset veiledning, avlastning, frikjøp fra 

lønnet arbeide utenfor hjemmet helt eller delvis, evt kjøp av praktisk hjelp i hjemmet, 

leksehjelp, vaskehjelp. 

 

Vurdering av nytten av ulike økonomiske forsterkingstiltak og anbefaling av hvordan disse 

tiltakene best kan brukes sammen med faglige tiltak: 

Statlige familiehjem og familiehjem som tilbys fra private og ideelle leverandører er 

fosterhjem hvor man setter inn virkemidler så vel av økonomisk som av faglig art for å 

ivareta barn som har det vanskelig. Her er det ikke et enten eller ved valg av tiltak. Mange 

barn plassert i kommunale fosterhjem har store problembelastninger som gjør at 

fosterhjemmet på tilsvarende vis trenger økonomiske og faglige forsterkingstiltak. Man bør 

ha tilgang til de samme forsterkingstiltak uansett om man er et barn i et kommunalt 

fosterhjem som i et statlig fosterhjem. På plasseringstidspunktet kan det være vanskelig å se 

hva barnet vil trenge av omsorgstiltak. Mange er ikke tilstrekkelig utredet på 

plasseringstidspunktet. Ettersom utvikling og modning skjer kan problematikk avdekkes.  

Ekstra tiltak kan det også bli økt behov for når fosterbarnet kommer i en ofte krevende 

pubertet.   
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De forsterkingstiltak som statlige fosterhjem har, bør også gis til kommunale fosterhjem. Er 

det behov for frikjøp av fosterforelder i kommunalt hjem er det ingen saklig grunn til at dette 

skal skje på dårligere betingelser enn de statlige fosterhjem får. Jf. vårt brev av 7. november 

2018 hvor vi viser til en rekke av betingelsene i de statlige kontraktene bør gjøres tilsvarende 

gjeldende i de kommunale avtalene.  

Avgjørende blir spørsmålet hva dette fosterhjemmet trenger for å kunne ivareta det konkrete 

fosterbarnets individuelle behov. Man må også ta hensyn til fosterforeldres egne barn og 

deres behov. Man må tenke skreddersøm. 

 

Hvordan man skal kombinere ulike tiltak:  

Fosterhjem må garanteres at blir man fosterhjem så vil man få rett til en rekke hjelpetiltak 

som skreddersys det enkelte fosterhjem. Sammen med barnevernstjenesten må man vurdere 

hva som trengs. Her bør fosterforeldrene ha det avgjørende ord, de er nærmest til å se både 

barnet og egen familiesituasjon. Hva som trengs vil kunne variere over tid; hvilke 

utfordringer barnet strever med, og fosterhjemmets behov til enhver tid. 

 

 

I hvilke tilfeller frikjøp kan være aktuelt som forsterkingstiltak: 

Frikjøp i hele eller deler av fosterhjemsplasseringen er et viktig virkemiddel for å legge til 

rette for mer tid til omsorg for fosterbarnet. Vi viser til vårt brev til utvalget av 29. januar 

2018. Vi viser videre til innspill fra fosterforeldre som er videresendt utvalget. Vi viser også 

til PWC rapportens rapport. Her foreslår bla frikjøp første året av plasseringen.   

 

Man må gå bort fra å se et fosterhjem som et vanlig hjem for vanlige barn. 

Fosterforeldre skal være spesialiserte foreldre for barn som trenger spesialisert omsorg. 

De skal sørge for at barnet får en god utvikling.  

Det er også viktig med frikjøp i overganger for barnet. Det er viktig å være i forkant og ikke 

drive med brannslokking.  

mailto:post@fosterhjemsforening.no
http://www.fosterhjemsforening.no/


 
Norsk Fosterhjemsforening 

Storgata 10A, 0155 OSLO  
Tlf. 23 31 54 00   Faks 23 31 54 01 E-post: post@fosterhjemsforening.no 

Org.nr. 956 862 779 MVA  
www.fosterhjemsforening.no 

Mange fosterbarn er meget utrygge og har et overordnet behov for stabilitet og forutsigbarhet. 

Frikjøp skal bidra til at fosterforeldre makter å være gode omsorgspersoner for fosterbarnet. 

Det kan være knapt med tid dersom begge voksne fosterforeldre har fulltidsjobb ved siden av 

fosterhjemsoppdraget. Dersom fosterforelderen er alene i oppdraget kan det også være mye å 

stå i alene. En rekke møter, veiledning, BUP oppfølging, samvær, behandlinger, tilsyn, 

oppfølging fra kontaktperson legges jo innen vanlig arbeidstid. Mange barn må følges og 

hentes fra skole, og trenger i større grad oppfølging enn biologisk alder tilsier. Det fordrer en 

særdeles fleksibel og snill arbeidsgiver dersom man skal ivareta fosterbarnet og i tillegg et 

arbeidsliv som stiller krav til effektivitet, leveranser og tilstedeværelse.  

Frikjøpstid bør knyttes til en plan for hvordan frikjøpstid skal brukes på barnet. Er det 

spesielle ferdigheter som skal bygges opp, eller er det spesielle problemer det skal jobbes 

med? 

Det bør ikke være økonomiske hensyn som taler mot frikjøp, men det at fosterforeldrene ikke 

anser frikjøp som ønskelig/ nødvendig. Frikjøpte fosterhjem er betydelig rimeligere enn 

institusjonsplasseringer.  

 

Frikjøp forutsetter ivaretagelse av frikjøpte fosterforeldre.  

Hovedregelen må være at fosterforeldre som frikjøpes ikke skal tape økonomisk på å være 

frikjøpt. Det handler her om å frikjøpe fra arbeid utenfor hjemmet, og innebærer en erstatning 

for helt eller delvis tap av inntektsmulighet. Frikjøp utgjør således ikke berikelse for 

fosterforelderen. 

Frikjøpsordninger må ivareta hensynet til behov for økonomiske forutsigbarhet for 

fosterforelderen. Mange frikjøpte fosterforeldre må, som følge av fosterhjemsoppdraget og 

det individuelle barnets særskilte behov, si opp sin stilling utenfor hjemmet. Iht 

arbeidsmiljøloven har man ikke krav på permisjon fra stilling utenfor hjemmet mer enn en 

begrenset periode.  

De kommer i dag i en helt uholdbar usikker økonomisk situasjon. Mange opplever at frikjøp 

fra kommunen sin side forlenges på kortvarige kontrakter fra måned til måned, og er høyst 

uforutsigbar. 
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Dette er etisk problematisk, og det påligger det offentlige ansvar for å skape forutsigbare, 

langsiktige frikjøpsordninger som ivaretar fosterhjemmet og derved også fosterbarnet. Det er 

i første rekke samfunnet som må sitte med den økonomiske risiko og kostnaden knyttet til å 

ivareta best mulig omsorg for fosterbarnet, og ikke den enkelte fosterforelder.  Manglende 

forutsigbarhet for fosterforeldre vil også påvirke barnets situasjon.   

Vi viser igjen til de statlige fosterhjemskontraktene, som er mer langsiktige enn de 

kommunale fosterhjemskontraktene der frikjøp er involvert.  

Vi peker på at man bør vurdere nærmere å tilby en opplæring og dyktiggjøring av frikjøpte 

fosterforeldre. I den grad de er frikjøpt, og om de i faser har noe ledig kapasitet og overskudd 

når barnet er på skolen, kan de tilbys et fleksibelt utdanningsmulighet og derved gis et 

kompetanseløft som kan benyttes som ressurser innen fosterhjemsomsorgen, og etter hvert 

utgjøre ressurser for andre fosterhjem.  

Nærmere om virkemiddelet spesialisert og tilpasset veiledning:  

Vi viser til vårt brev av 29. januar 2018. Tilbud om tilpasset veiledning er særdeles viktig 

tiltak.   

Det er uklart hva som kan anses innbefattet i det som allerede må anses å være en del av det 

ordinære individuelle veiledning og oppfølgingen som barnevernstjenesten plikter å utføre og 

det som går utover dette og anses å være særskilte forsterkingstiltak i form av faglig 

veiledning.  

Det må være veiledere som har veiledning som sin hovedoppgave og som har både 

kompetanse og tid, dette kan ikke tas på kontaktpersonens oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet. 

Det må gis faglig veiledning på høyt nivå tilpasset det enkelte barns problemer. Mange barn 

har alvorlige psykiske problemer. Det trengs kompetanse på relasjonsproblemer og psykiske 

vansker, traumer, vold, overgrep. Det må skapes en bevissthet rundt fosterforeldres arbeid 

med å være viktige tilknytningspersoner for fosterbarnet, denne relasjonen er avgjørende for 

hvor gode utviklingsmuligheter barnet får. Fosterforeldre må veiledes av kompetente 

personer i dette arbeidet. Forståelse er viktig: hvordan forstå barnet, og hvordan hjelpe barnet 

til å forstå sitt liv.  
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Fosterforeldre som har barn med særskilte utfordringer, f.eks. barn med Downs syndrom 

sliter med å få veiledning fra en som skjønner både hva det innebærer å være fosterbarn og 

samtidig å ha en utviklingshemming.  

 

Nærmere om virkemiddelet avlastning:  

Fosterhjem som ønsker det må få avlastning. I flere tilfeller gis det ikke avlastning: 

kommunen kan oppgi at det ikke har økonomi til å sette inn avlastningstiltak. Der barnet bor i 

en annen kommune enn omsorgskommunen, kan kommuner være uenig om hvem som skal 

betale for avlastningen, og ingen avlastning gis. Spesielt etter den såkalte «Avlaster» 

dommen hvor avlastere ble å anse som arbeidstakere, ser det ut til at kommuner sliter med å 

få på plass gode tilbud. Uten avlastning blir de fosterhjem som trenger det utslitt av å stå i 

omsorgsoppdrag 24 timer i døgnet over tid. Dermed risikerer man at fosterhjemmet ikke 

orker å stå i oppgaven lenger. Konsekvensen kan være at fosterbarnet på ny må flytte.   

 

Kjøp av tjenester til hjemmet 

Tjenester i hjemmet som leksehjelp, vaskehjelp kan ikke erstatte behov for frikjøp av 

fosterforeldre fra jobb utenfor hjemmet, men kan for enkelte være ønskelig, om 

fosterfamilien og fosterbarnet tåler å forholde seg til enda flere nye personer inn i hjemmet.   

 

24 timers tilgang på hjelp  

Oppfølging og støtte må foreligge 24 timer i døgnet ved behov. Ressursteam på linje med 

behandlingsfosterhjem må settes inn. 

-  

• Utvalget skal vurdere om det er hensiktsmessig å etablere felles retningslinjer og satser 

for godtgjøring og frikjøp, og i tilfelle utforme forslag til retningslinjer og nivået på 

satser for godtgjøring og utgiftsdekning, samt frikjøp av fosterforeldre fra ordinært 

arbeid. Utredningen skal gi råd om hvordan slike retningslinjer kan forankres og 

finansieres. Forslag til nivå på satser må vurderes mot rammevilkår til andre 

fosterhjem.  
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Norsk Fosterhjemsforening ønsker:   

Nivå på satser og ordninger bør legges slik at de matcher statlige fosterhjem, slik mandatet 

forutsetter.  I forhold til godtgjørelse må man og se hen til hva de mottar som har som 

oppgave å utføre avlastning for fosterhjemmene. Disse anses nå som arbeidstakere med helt 

andre betingelser enn det som tilbys kommunale fosterhjem. Det synes urimelig at de som er 

avlastere og følger opp barna enkelte helger skal ha mye bedre betalt enn de som har barna 

24/7.  

Det bør lages felles retningslinjer for godtgjøring, utgiftsdekning og frikjøp. Disse bør basere 

seg på visse prinsipper: 

• Fosterforeldre skal gis forutsigbarhet mht rammevilkår.   

• Fosterforeldre ikke skal tape økonomisk på å være fosterhjem i forhold til om man 

fortsatte arbeid utenfor hjemmet. Dette gjelder så vel lønnsnivå som tjenestepensjon, 

sykepenger og yrkesskadedekning samt ferie. Dette gjelder også i situasjoner hvor 

man kommer på en NAV ytelse. Vi viser for øvrig til PwC rapportens forslag til 

løsning.   

Forankring:  

Retningslinjer bør forankres i lovverk. Reglene må gis som rettigheter som gis i form av 

forvaltningsvedtak etter forvaltningslovens regler.  

Det bør dannes forvaltningspraksis som distribueres og gjøres kjent, for å få en enhetlig 

praksis. Dette skaper forutsigbarhet og gir veiledning for løsning av enkeltsaker. Vedtak som 

treffes, må kunne påklages.  

Det bør være en klageinstans som kan overprøve avgjørelsene, og disse bør ha status som 

enkeltvedtak.  

Det må ikke være adgang å unnlate å følge regelverket på grunn av økonomiske hensyn i 

kommunen. Kommunene må settes i stand til å gjennomføre retningslinjene, både 

økonomiske og personellmessig. Finansiering av dette må ta utgangspunkt i kostnaden ved å 

ha barn og ungdom på institusjon med de døgnkostnader dette innebærer, kontra fosterhjem 

som er langt rimeligere.  

Fosterhjemsgodtgjørelsen må heves vesentlig for å samsvare med viktigheten av 

samfunnsoppdraget. En fosterforelder som er frikjøpt (dvs får kompensasjon for tap av 
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lønnsinntekt utenfor hjemmet) mottar i dag ikke noen særskilt godtgjørelse for det å være 

fosterhjem. Det bør også frikjøpte fosterforeldre ha. 

 

Utvalget skal synliggjøre og drøfte hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at 

kommunene skal kunne gi god oppfølging av fosterhjemmene, også etter 18 år. 

Norsk Fosterhjemsforening ønsker:  

Ettervern må bli et prioritert område i kommunen, i dag synes det å være en salderingspost.  

Det må legge til rette for at fosterhjem som utgangspunkt skal være en livslang relasjon der 

fosterbarn flyttes inn i langvarige plasseringer. Barn trenger et sted å dra hjem til, feire 

høytider, få støtte og kjærlighet, man har et behov for å høre til.  

Ettervern må gis som en rettighet for ungdommen frem til ungdommen er 25 år. 

Barnevernstjenesten må bygge på fosterhjem som den sentrale omsorgsbasen også når barnet 

fyller 18 år. Det er fortsatt mye barnet da må lære, slik det er med biologiske barn – disse 

sendes ikke ut av hjemmet bare fordi de er blitt 18 år. For mange ungdommer blir boende 

alene i en liten hybel uten oppfølging som følge av manglende etterverntiltak til barnets 

beste. Dette innebærer en stor risiko for skjevutvikling, og gjør at mange ungdommer blir 

ensomme og uten hjelp. 

Barnevernstjenesten må ivareta at fosterhjemmet fortsatt har kontrakt med 

barnevernstjenesten om støtte og oppfølging av barnet i ettervernfasen. Barnets bagasje er 

ikke borte bare fordi man fyller 18 år. Ettervernfasen er barnevernets siste mulighet til å gi 

ungdommen den støtte som er nødvendig for å bli voksen, og kunne ha stabilitet til å kunne 

fullføre et utdanningsløp. 

Det må legges opp til egne kontrakter med fosterhjemmet også i denne perioden, som hjemler 

godtgjørelse og utgiftsdekning. Det å ha omsorg for ungdom er ofte kostbart og det offentlige 

bør dekke det det koster å få loset ungdom trygt inn i voksenverdenen.   

Man bør også begynne tidlig å forberede ungdommen på ettervern, senest 2 år før fylte 18 år, 

Dette for at fosterforeldre kan følge dem ut i egen bolig og gi hjelp og støtte der. 

I situasjoner hvor ungdommen har en funksjonsnedsettelse i den grad at uføretrygd innvilges, 

må ikke det innebære at fosterhjemmet mister utgiftsdekning og godtgjørelse. Fosterforeldre 
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vil jo gjerne som oftest sørge for den videre oppfølging av fosterungdommen. 

Kostnadsansvaret bør ligge på det offentlige.  

Flere fosterhjem opplever at kommunen bare bestemmer at ungdom som er funksjonshemmet 

skal på institusjon, selv om fosterhjemmet er tilgjengelig og ønsker å ivareta dem også etter at 

de er 18 år. Her virker det som om prinsippet om barnets beste og adgang til å bestemme selv 

ikke blir ivaretatt. Ungdommen har rett til et familieliv og må ikke rykkes ut av familien som 

følge av at kommunen anser dette som det økonomisk beste for kommunen. Kommunen må 

gis forutsetning til å sørge for løsninger som ivaretar ungdommens rett til et fortsatt 

familieliv.  

 

- Utvalget skal vurdere om det er nødvendig med tydeliggjøring og/eller endringer i 

rettigheter knyttet til ytelser etter Folketrygdloven. Dette gjelder blant annet ytelser ved 

sykdom, uførhet og arbeidsledighet, samt alderspensjon.  

Utvalget skal også vurdere om og eventuelt når og i hvilke tilfeller pensjonsavtale 

gjennom kommunen kan være aktuelt, og hvordan dette i tilfelle kan reguleres og 

finansieres.  

 

Norsk Fosterhjemsforening viser til sitt brev til utvalget av 12. september 2017 vedlagt en 

omfattende redegjørelse for NAV regelverket og de utfordringer dette innebærer for 

fosterforeldre. 

Stortinget har fastslått at fosterforeldre ikke skal tape økonomisk på å være fosterforelder, jf. 

Stortingets vedtak vår 2017 i forhold til trygderegelverket. Det ble innført en midlertidig 

overgangsordning for arbeidsavklaringspenger og dagpenger som følge av Stortingets vedtak. 

Denne ordningen må gjøres til en permanent ordning. Det er opp til utvalget om dette skal 

skje. Utvalget må utvide ordningen til å omfatte alle ytelser til livsopphold.  

Foreningen har gjennom årene fått mange henvendelser fra fosterforeldre som er i en 

livssituasjon hvor de blir avhengig av støtte fra NAV. De er fortvilet over hvilket vansker de 

da kommer i som følge av at fosterhjemsgodtgjørelsen kan medføre store kutt i ytelsen, evt at 

de ikke kvalifiserer til ytelsen overhodet. Flere opplever store tilbakesøkningskrav som følge 

av at de har mottatt for mye i samlet inntekt, og ikke vært klar over de urimelige reglene, som 

også er kompliserte.  
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Utvalget må nå fastsette regler som gjør at ikke NAV regelverket er til hinder for at 

fosterforeldre kan stå i oppdraget som fosterhjem selv om de i perioder er avhengig av støtte 

fra NAV. 

Fosterforeldre utfører et helt spesielt og særdeles viktig samfunnsoppdrag. De kan ikke 

likestilles med andre grupper i samfunnet. Det er derfor grunner til å gjøre unntak for 

fosterhjemfosterhjemsgodtgjørelsen i forhold til andre grupper inntekter ved anvendelse av 

NAV regelverket.  

Det vises til Bufdir sin rapport om kartlegging av hvordan fosterhjemsgodtgjørelsen påvirker 

fosterforeldres rett til ytelser fra NAV som ble laget i forbindelse med fosterhjemsmeldingen. 

Bufdir anbefaler også særordninger på området. PwC rapporten støtter Bufdir sin rapport.  

Norsk Fosterhjemsforening understreker at eventuelle ordninger med fordeling av timer 

mellom fosterforeldre for å redusere de skadelige sidene av en ordning, ikke løser situasjonen 

for enslige fosterforeldre.   

Det er et paradoks at det offentlige ved rekruttering av fosterhjem legger vekt på bla 

fosterhjemmets stabilitet og økonomiske bærekraft, mens det offentlige setter mange 

fosterhjem i en helt uholdbar økonomisk situasjon dersom disse kommer i en situasjon hvor 

man er avhengig av en NAV ytelse til livsopphold.  

NAV regelverket må utformes slik at det bidrar til å beholde fosterhjem. Det bør ikke være 

NAV regelverket som blir utslagsgivende for at fosterforeldre må si seg nødt til å si opp 

fosterhjemskontrakten for å klare seg økonomisk.  

Ved rekruttering av fosterhjem fra slekt og nettverk, kan det hende at personer som er på en 

trygdeytelse vil kunne påta seg oppgaven med å være fosterhjem for barnet, og være det som 

er best for barnet i det konkrete tilfellet. Imidlertid vil trygdereglene kunne forhindre at dette 

er økonomisk mulig å få til.  Her bør hensynet til barnets beste være det avgjørende, og 

trygdereglene bør ikke komme i veien for det å finne gode løsninger. Dette forutsetter 

endring av eksisterende regler.  

Det er forutsatt at Fosterhjemsutvalget skal se nærmere på situasjonen at fosterforeldre som 

trenger dagpenger pga arbeidsledighet, blir undergitt flyttekrav, jf. NAV sitt regelverk som 

krever at man for å kvalifisere til dagpenger og for å anses som reelt arbeidssøkende skal 

kunne si seg villig til å flytte hvor som helst i landet. Dette er ofte uforenelig med det å være 
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et fosterhjem. Bakgrunnen for at Fosterhjemsutvalget må se nærmere på dette spørsmålet er 

et rettskraftig trygdevedtak som ikke tok til følge fostermors klage på avslag på søknad om 

dagpenger. Det ble i saken forutsatt fra NAV Klage og anke at fosterhjemsoppdraget var et 

hvilken som helst jobb, og man for å få dagpenger måtte si fra seg oppdraget. Norsk 

Fosterhjemsforening ber om at de nødvendige rettslige endringer gjøres slik at regelverket 

ivaretar de særskilte hensyn som gjør seg gjeldende i forhold til fosterforeldres mulighet for å 

kunne få dagpenger og samtidig være stabile omsorgsgivere. Et fosterhjem som f.eks. går fra 

100 prosent frikjøp ned til 50 prosent frikjøp må også få rett til dagpenger uten at det stilles 

krav til oppsigelse av fosterhjemsavtalen.  

 

Ad pensjonsavtale: 

Fosterhjem som er frikjøpte helt eller delvis må sikres tjenestepensjon på lik linje med andre i 

det offentlige.  

Det er naturlig å se hen til hva slags tjenestepensjonsavtale avlastere har fått som følge av at 

de nå anses som ansatte i kommunen, samt statlige fosterhjem som har en egen lov om 

pensjonsordning. 

 

• Utvalget skal vurdere og anbefale hvordan andre tjenester i kommunen kan bidra til å 

få en helhetlig oppfølging av barnet og fosterfamilien. I vurderingen skal det blant 

annet drøftes hvordan kommunen kan legge bedre til rette for fosterfamilier som tar 

imot barn med funksjonsnedsettelser og søsken.  

- Barnevernstjenesten må ha et «sørge for» ansvar slik at fosterhjemmet får det som trengs 

av tiltak. Det må settes inn tiltak uavhengig av hvilken kommune som har betaling 

ansvaret, og hvilket regelverk som kommer til anvendelse.  

- Fosterbarn kan være underdiagnostisert og hvilke regelverk som kommer til anvendelse 

og som utløser krav til finansiering av tjenesten, kan være uklart. Dette må ikke gå ut over 

fosterhjemmets rett til tiltak til rett tid.   

Dersom det er helse og omsorg som har ansvar for tjenestene, må det heller være et 

økonomisk etter oppgjør dem imellom, men som ikke går ut over fosterhjem og barnet 
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tilgang til tjenester. Fosterhjemmet må slippe å være kasteball mellom forskjellige 

offentlige instanser for å få de tjenester som er nødvendig.  

- I dag er det i mange tilfeller uenighet mellom kommuner (der barnet bor i annen 

kommune enn omsorgskommunen) om hvem som skal ta det økonomiske ansvaret med 

konsekvens at barnets og fosterhjemmets behov ikke imøtekommes. Dette kan medføre at 

fosterhjemmet ser seg nødt til å si opp fosterhjemsavtalen som følge av at det offentlige 

ikke bidrar.  

- Det er viktig at kommunene her ilegges sanksjoner (bøter) eller erstatningskrav dersom de 

ikke finner løsninger. For det enkelte barn og familie er det av avgjørende betydning at 

man får helhetlig oppfølging. For mange fosterhjem som har barn med særskilte behov 

opplever vansker.  

- Barn med funksjonsnedsettelser har gjerne et definert hjelpebehov som gjør at 

fosterforeldre bør få langsiktige frikjøpsordninger, hvilket ivaretar hensyn til 

forutsigbarhet. 

- Barn som er godt integrert i fosterhjemmet og som fyller 18 må ikke av økonomiske 

grunner flyttes ut av fosterhjemmet og inn på institusjon mot egen og fosterhjemmets 

vilje. Praksis viser at dette i flere tilfeller skjer i dag.  

- Fosterforeldre må ha juridisk rett til å klage på avgjørelser på vegne av fosterbarnet. 

Barnevernstjenesten kan fastsette løsninger som fosterforeldre ikke opplever er til barnets 

beste, men som kan være styrt av økonomiske sparetiltak. Ingen representerer barnet i 

slike saker om ikke fosterforeldrene kan ha den rollen.  

• Utvalget skal vurdere hvordan man på en god måte kan håndtere interessemotsetninger 

mellom barneverntjenesten og fosterforeldrene.   

 Interessemotsetninger oppstår som følge av manglende tillit og manglende rettsregler og 

forutsigbarhet. Man blir helt avhengig av kontaktpersonens godvilje. Ved uenighet om 

rammevilkår og hva som fosterbarnet trenger og hva fosterhjemmet bør få, kan det oppstå 

konflikt. Fosterforeldres rettigheter og plikter i forbindelse med et fosterhjemsoppdrag bør 

anses som enkeltvedtak og kunne påklages og undergis forvaltningslovens 

saksbehandlingsregler.  

Interessemotsetninger må løses uten at fosterhjemskontrakten sies opp og barnet må flytte.  
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Partene må få hjelp til å løse konflikter. Avgjørelser i barnevernet på fosterhjemsområdet bør 

følge visse normer og prinsipper, og kunne påklages til et hurtigarbeidende kompetent 

klageorgan som har juridisk og psykologisk kompetanse. Praksis fra klageorganet må danne 

norm for lignende saker. Klageorganet bør avsi bindende avgjørelser.  

 

• Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens fosterhjemskontrakter og anbefale 

eventuelle endringer.  

Norsk Fosterhjemsforening viser til brev av 7. november 2018.  

I mangel av rettsregler på området er det fosterhjemskontrakten som blir avgjørende for det 

enkelte fosterhjemsrettigheter og plikter.  

Kontrakten må revideres og det bør igangsettes en prosess som ivaretar en helhetlig løsning.  

Kontrakten bør hjemle opprettelse av et eget klageorgan og som gir saksbehandling på 

området.  

• Utvalget skal beskrive og vurdere konsekvenser og beregne alle kostnader for ulike 

aktører knyttet til forslagene, og gjennomføre samfunnsøkonomiske vurderinger av 

endringene.  

-  Det koster flere milliarder å ha 1000 barn på institusjon. Fosterhjem er et rimelig tiltak i så 

måte, men meget dyrt om man ikke setter inn tilstrekkelige ressurser til å snu en 

skjevutvikling. I vurdering av samfunnsøkonomiske kostnader så må man se på hvor mange 

millioner det koster samfunnet om man ikke lykkes med å gi et fosterbarn god omsorg helt til 

ettervernfasen er over slik at barnet kan bli en fungerende voksen i samfunnet.  

Avgrensning mot andre prosesser 

Det heter i mandatet: «Hovedretningen fra fosterhjemsmeldingen omfatter en vridning 

fra økonomiske til faglige virkemidler. Dette innebærer at økonomiske og faglige 

virkemidler må utfylle hverandre og vurderes samlet. 

- Norsk Fosterhjemsforening advarer mot en undervurdering av hva som må settes inn av 

tiltak og ressurser for å få til fosterhjem som ikke ender opp i en utilsiktet flytting. En 
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undervurdering av oppgaven er etisk betenkelig, da både fosterbarn og fosterhjem for 

øvrig kan påføres store belastninger.  

- Profesjonalisering av omsorgsrollen er som tidligere nevnt nødvendig fordi det er 

spesialisert omsorg det gjelder. Fosterbarnet skal kunne utvikle seg på en god måte og 

klare seg på egenhånd som voksen. En vridning fra økonomiske til faglige virkemidler 

handler om en nedbygging og ikke en oppbygging av fosterhjemsomsorgen.  

 

Gjennomføring 

Det fremgår av mandatet at departementet kan supplere og endre mandatet ved behov.  

Norsk Fosterhjemsforening påpeker at vi anmodet i vår skriftlige henvendelse 29. januar 

2018 om en utvidelse av fosterhjemsutvalgets mandat, slik mandatet selv åpner opp for, for 

derved at det ble en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen. En rekke forhold som 

volder vanskeligheter for fosterhjem og fosterbarn er ikke ivaretatt uten en utvidelse av 

mandatet. Departementet anså det imidlertid ikke ønskelig å utvide mandatet.  

Vi ber om at forhold vi har tatt opp i våre innspill til fosterhjemsutvalget, og som ikke dekkes 

av mandatet, finner en løses som ledd i arbeid med ny barnevernlov.  

 

For øvrig: 

I dag mangler en offentlig instans man kan henvende seg til som ivaretar helhetlige løsninger 

av fosterhjemsproblematikk. Hvor kan fosterforeldre henvende seg når de har vansker? 

Norsk Fosterhjemsforening ser behov for en offentlig instans som har ansvar for å ta imot alle 

henvendelser og problemstillinger som gjelder fosterhjemsproblematikk, slik at utfordring på 

området blir løst. Enkeltsaker viser ofte hvor manglene er i systemet, men i dag er det ingen 

instans som tar imot enkeltsaker og har ansvar for å finne løsninger på system nivå.  

 

Ved at forskjellige deler og nivåer av det offentlige kommer bort i fosterhjemsproblematikk, 

blir det ingen helhetlig løsning av denne. Deling av ansvar mellom kommune og stat – bidrar 

også til en pulverisering av ansvar for en fosterhjemsomsorg som utvikles til barnets beste.  
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 Norsk Fosterhjemsforening ber om at dette temaet og behovet kommer med i den offentlige 

rapporten. Foreningen ønsker opprettelse av en permanent fast referansegruppe hvor 

foreningen er med som deltager, og som kan bidra til å finne frem til gode løsninger på de 

utfordringer som vi møter i hverdagen.  

Fosterhjem er viktigste tiltak for barn som ikke kan bo hjemme. Imidlertid er det store 

mangler i oppfølging av fosterhjem når barn er plassert, og der man ikke får hjelp av den 

kommunale barnevernstjeneste. En rekke problemer på området gjelder manglende tilpasning 

og løsning av problemstilling mellom ulike fagdepartement.  
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