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Lovforslag ad netthets  
 

Vi viser til innslag på nrk.no 2.12.18 hvor det fremgår at regjeringen fremmer lovforslag for å 

beskytte offentlige ansatte mot netthets. Det fremgår at spesielt offentlig ansatte i barnevernet er 

utsatt for dette og skal ivaretas gjennom lovforslaget.  

Norsk Fosterhjemsforening ber bekreftet at beskyttelse av fosterforeldre mot netthets også ivaretas i 

det aktuelle lovforslaget.  Vi ber om å få lovforslaget tilsendt da vi ikke har kunnet finne det på 

nettsiden til regjeringen. 

Som kjent er fosterforeldre per i dag ikke ansett som offentlig ansatte, men har kontrakt med det 

offentlige om å forestå den daglige omsorgen for barn det offentlige har besluttet ikke kan bo 

hjemme. Foreningen har gjentatte ganger tatt opp med myndighetene at også mange fosterforeldre 

utsettes for alvorlig netthets, minst like alvorlig som det som beskrives for ansatte i barnevernet, og 

at fosterforeldre må ivaretas på lik linje med ansatte i barnevernet. Norsk Fosterhjemsforening tok 

initiativ i fjor til en konferanse som belyste temaet netthets, og som Bufdir arrangerte.  

 Fosterforeldre har et stort behov for beskyttelse mot netthets. Fosterforeldre utfører arbeid for 

barnevernet 24 timer i døgnet, og utfører en helt uvurderlig samfunnsinnsats i ivaretagelse av barn 

som ikke kan bo i foreldrehjemmet. I og med at man ikke er å anse som «ansatt» men kun en 

kontraktsmedhjelper til barnevernet, faller fosterforeldre gjerne utenfor alle offentlige 

verneordninger som gjelder ansatte.  Fosterforeldre som utsettes for netthets kan være i en enda 

mer vanskelig og utsatt situasjon enn offentlige ansatte i det man ikke har noen verneordninger, og 

også mangler arbeidsgiver og kollegaer som kan gi støtte og oppfølging når man er i en krevende 

situasjon.  
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Politikere berømmer fosterforeldre for å gjøre en fantastisk innsats. Det offentlige er imidlertid i 

mange tilfeller fraværende når det handler om konkrete tiltak for å støtte og beskytte fosterforeldre i 

utøving av dette omsorgsoppdraget.   

 

Vi ber om rask tilbakemelding.  

 
 
For Norsk Fosterhjemsforening 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


