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Aktuelle temaer fra
RÅDGIVNINGSTJENESTEN

I dette heftet presenteres de mest aktuelle temaene fra 
Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstjeneste. Temaene 
gjenspeiler "hvor skoen trykker" i fosterhjemsomsorgen. 



Hvem er Norsk Fosterhjemsforening?
Norsk Fosterhjemsforening er en landsdekkende interesseorganisasjon for foster-
hjem, med ca 4000 medlemmer. Foreningen består av et sekretariat, et hovedstyre, 
samt fylkesforeninger i landets 19 fylker. Fylkesforeningene drives av frivillige.

Hva er rådgivningstjenesten?
Norsk Fosterhjemsforening har en rådgivningstelefon som betjenes av fagpersoner 
i foreningens sekretariat. Her kan medlemmer ringe inn sine spørsmål og drøfte 
problemstillinger knyttet til fosterhjemsarbeid. 

Hvem er rådgivningstjenesten for?
Rådgivningstjenesten er for foreningens medlemmer. Medlemmene er 
fosterforeldre og fosterbarn. Foreningen har også støttemedlemmer som 
er barnevernstjenester og private aktører. Det er ofte slik at andre enn våre 
medlemmer ber om rådgivning fra foreningen, for eksempel ansatte i NAV, den 
kommunale barnevernstjenesten og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). 
Dette sier noe om kompleksiteten i fosterhjemsomsorgen. I dette heftet forholder 
vi oss kun til spørsmål fra fosterforeldre.

Antall henvendelser
Gjennom rådgivningstjenesten mottar foreningen omtrent 400 henvendelser 
årlig. I tillegg gir mange av fylkesforeningene råd og veiledning gjennom 
likemannsarbeid. 

Innhold i henvendelsene
Gjennom rådgivningstjenesten får Norsk Fosterhjemsforening et innblikk i 
“hvor skoen trykker” i fosterhjemsomsorgen. Noen av henvendelsene er 
komplekse problemstillinger som krever juridisk kompetanse og psykologisk 
innsikt. Andre som tar kontakt trenger noen som lytter og som de kan dele 
sin sorg og frustrasjon med. I det følgende vil du se hvilke temaer som hyppig 
kommer inn til rådgivningen. I heftet vil du få en beskrivelse av temaet og 
eksempler på problemstillinger for å gi nærmere innblikk.
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Hva forteller fosterforeldrene?

Fosterbarn blir flyttet akutt og på en dramatisk måte
Mange fosterforeldre forteller at det i lang tid har vært utfordringer i 
fosterhjemmet. De har bedt om hjelp fra barnevernet i disse vanskelige 
situasjonene, uten at det har blitt satt inn nødvendige tiltak. 

Fosterforeldre blir sagt opp med øyeblikkelig virkning
Noen forteller at de har blitt sagt opp på telefonen uten begrunnelse. I slike 
tilfeller kan barnet ha blitt hentet på skolen og fosterforeldrene har derfor 
ikke fått snakket med barnet før det ble flyttet. Det som også går igjen er at 
fosterbarnet og -foreldrene har fått lite eller ingen informasjon på forhånd om 
hva som skal skje.

Samarbeidsproblemer er årsak til flyttingen
Ofte sier fosterforeldrene at de tror samarbeidsproblemer og konflikter mellom 
dem og barnevernet, har vært den viktigste årsaken til at barnet har blitt flyttet. 
Mange forteller at de føler seg overkjørt. 

Fosterbarnet har klaget til barnevernet
Fosterforeldre forteller at fosterbarnet har blitt flyttet etter at det har hatt en 
samtale med barnevernet uten at fosterforeldrene er involvert. De reagerer på at 
det ikke blir gjort mer grundig arbeid før en så viktig avgjørelse. 

Utilsiktet flytting
En utilsiktet flytting er en flytting som skjer uten at det har vært planlagt 
gjennom fosterbarnets omsorgs- eller tiltaksplan. Slike flyttinger skjer 
gjerne akutt og lite forberedt. Årsaken til en utilsiktet flytting kan ligge 
hos barnevernet, hos fosterforeldrene eller hos barnet selv.

Altfor mange fosterbarn opplever ustabilitet ved at de blir flyttet fra 
fosterhjemmet. Flyttinger påfører fosterbarn ytterligere belastninger. 
Når flyttingen i tillegg skjer akutt og uten at barnet er informert, øker 
risikoen for at barnet blir traumatisert.
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Fosterforeldrene har blitt sittende alene med problemene
Når fosterforeldrene har sagt opp avtalen, er det ofte fordi de føler at de blir sittende 
alene med store problemer knyttet til fosterbarnet. De forteller at oppdraget ble 
mer krevende enn de var forespeilet, og at de ikke taklet oppgaven. Andre gir som 
begrunnelse at de føler seg overkjørt av barnevernet eller at de ikke orker å slåss mot 
et slikt system. 

Fosterforeldre og egne barn blir i liten grad ivaretatt etter flytting
Vi får høre at fosterforeldre og deres egne barn i varierende grad blir ivaretatt med 
oppfølgingssamtale etter flytting. De blir i altfor stor grad stående alene med sine 
reaksjoner og sin sorg.

Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 2/17 Flytting av fosterbarn - har fosterforeldre rett til å klage
Nr. 6/15 Brudd i fosterhjem
Nr. 4/14 Fosterforeldres rettslige posisjon
Nr. 3/14 Rettsikkerhet for barn under 15 år i barnevernet
Nr. 1/14 Fosterhjem for barns behov
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Hva forteller fosterforeldrene?

Fosterforeldre føler seg motarbeidet av barnevernet
Fosterforeldre forteller at de ikke føler seg forstått og ivaretatt av barneverns-
tjenesten. Når dette har pågått en stund, og de sier ifra, blir det et konfliktfylt 
forhold der fosterforeldre føler seg motarbeidet av barnevernstjenesten. Dette kan 
i sin tur ende med at barnevernet flytter barnet fra fosterhjemmet. 

Fosterforeldre blir ikke veiledet på en god måte
Manglende oppfølgning og veiledning av barnevernstjenesten fører til at foster-
hjemmet ikke får utnyttet sitt potensial godt nok til beste for barnet. De ønsker 
mer målrettet og kvalitetssikret veiledning knyttet til barnets behov. 

Det er uklare forventninger til fosterhjemmet 
Mange fosterforeldre forteller at det ikke er avklart før plassering av barnet hvilke 
forventninger barnevernet har til dem, og motsatt. Dette kan føre til konflikter når 
problemer oppstår og man ikke er enig i hvilket ansvar partene har. 
 
Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 4/16 Konflikt mellom barnevernet og fosterhjemmet
Nr. 3/16 Manglende samarbeid med barnevernet
Nr. 1/16 Veiledning for fosterforeldre
Nr. 5/15 Veiledning og oppfølging av fosterforeldre

Samarbeid med barnevernstjenesten
Etter en omsorgsovertakelse er det barnevernstjenesten som har det 
formelle ansvaret for barnet, mens fosterforeldres oppgave er å utøve 
den daglige omsorgen og gjennomføre tiltak som er bestemt av 
barnevernstjenesten. For at disse pliktene skal kunne gjennomføres best 
mulig, er det viktig med et godt samarbeid mellom de to partene.

Både fosterforeldrene og barnevernstjenesten har et ansvar for å få til 
et godt samarbeid. Godt samarbeid styrker fosterforeldrenes mulighet 
for å gi fosterbarnet god omsorg og utviklingsstøtte. Det styrker også 
muligheten for stabilitet i fosterhjemmet. 
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Samarbeid med barnevernstjenesten Fosterbarnets fungering
Fosterbarnets fungering på samfunnets mange arenaer henger 
sammen med deres fysiske og psykiske helse. Psykososiale problemer 
fører til at fosterbarnet fungerer dårligere. Mange av fosterbarna har 
slike problemer med seg.

Hva forteller fosterforeldrene?

Fosterforeldre forstår ikke barnet
Fosterforeldre kan oppleve det som vanskelig å forstå hvorfor barnet reagerer 
og oppfører seg som det gjør. Barnet sliter med psykososiale problemer og 
fosterforeldre føler at de ikke får den faglige oppfølgningen de behøver for å 
kunne være gode omsorgsgivere. De føler seg ensomme i sitt oppdrag og etterlyser 
veiledning fra fagfolk som har kunnskap om de utfordringene som fosterbarnet har. 

Fosterbarnet trenger faglig hjelp og oppfølging, men får ikke dette
Mange fosterforeldre etterlyser også en bedre oppfølgning av fosterbarnet, og 
flere sier det er vanskelig å få psykisk helsehjelp til barnet. Dessverre er det mange 
fosterforeldre som opplever at barnevernet ikke tar deres bekymringer på alvor, 
og de føler at de står alene med ansvaret for fosterbarnet. 

Fosterbarnet er ikke blitt utredet før plassering
Utredning av barn før plassering hører med til det sjeldne, og av og til møter 
fosterforeldre på motstand fra barnevernet da de ønsker barnet utredet slik at det 
kan få rett hjelp.

Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 5/15 Krevende omsorg ved krevende diagnoser
Nr. 3/15 Juridiske forhold knyttet til fosterbarns helse
Nr. 4/14 Relasjonens muligheter
Nr. 3/14  Små barn i fosterhjem
Nr. 2/14 Ivaretagelse av barn og unge med alvorlige atferdsvansker
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Hva forteller fosterforeldrene?

Skolen tilrettelegger ikke nok for fosterbarnet
Mange fosterforeldre som henvender seg til rådgivningen, mener at skolen ikke 
gjør nok for å tilrettelegge undervisningen og for å hjelpe barnet med å lykkes i 
samspill med andre barn og voksne. 

Skolen har liten kompetanse på fosterbarn
En del fosterhjem opplever at skolen har lite kunnskap om fosterbarn og hva slags 
utfordringer de kan ha i skolesammenheng, både faglig og sosialt. De etterlyser 
tiltak som kan bidra til at fosterbarnet opplever mestring. 

Fosterforeldre er usikre på sin rolle i forhold til skole 
Noen fosterforeldre uttrykker usikkerhet i forhold til hvem som har ansvaret for 
hva i fosterbarnets skolegang og utdanning. De er også usikre på hva deres rolle 
skal være i forhold til skolen og hva de kan forvente av barnevernet.
 
Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 3/15 Fosterbarn og skole
Nr. 5/14  Kognitiv utvikling og sosio-emosjonell fungering hos fosterbarn
Nr. 1/14 Fosterbarn og skole

Skoleutfordringer
Forskning viser at noen fosterbarn strever mer med skolefungering 
enn andre barn. Dette kan henge sammen med sosiale eller psykiske 
problemer. Barn i barnevernstiltak har ofte en historie med belastninger 
som kan virke inn på evne til konsentrasjon, oppmerksomhet og 
motivasjon. 

Det er viktig at fosterforeldre kan hjelpe fosterbarnet til å komme seg 
gjennom skolen på en god måte. Dette vil kunne bidra til å forebygge 
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Skoleutfordringer Adopsjon av fosterbarn
Foreldre har foreldreansvar for sitt barn også etter at barnet er plassert 
i fosterhjem. Fylkesnemnda kan vedta at dette foreldreansvaret skal 
fratas foreldrene og samtidig gi samtykke til at fosterforeldre kan få 
adoptere barnet. 

I 2010 fikk barnevernloven en bestemmelse om åpen adopsjon. Dette 
innebærer at foreldre og barn kan ha besøkskontakt etter at adopsjon 
er gjennomført. Hensikten med dette er at barnet skal få mulighet til 
å ha noe kontakt med foreldre. 

Hva forteller fosterforeldrene?

Fosterforeldre er usikre på hva adopsjon innebærer
Fosterforeldre ringer for å drøfte fordeler og ulemper ved en eventuell adopsjon. 
De lurer på hva det innebærer å adoptere barnet. I noen saker hvor det er store 
oppfølgningsbehov, er fosterforeldre redde for å bli stående alene uten støtte 
fra barnevernet. De føler et behov for å ha fortsatt veiledning og støtte fra 
barnevernet.

Fosterforeldre føler seg presset av barnevernet til å adoptere fosterbarnet
I mange tilfeller har ikke nødvendigvis barnevernstjenesten presset fosterforeldrene 
til å adoptere, men ved at de har spurt om dette kan være aktuelt, har de likevel 
følt at de burde ha gjort det for barnets del. Slik sett har de følt presset.

Fosterforeldre lurer på hvordan de kan gå fram for å adoptere 
Fosterforeldre ringer rådgivningstjenesten for å spørre hva de må gjøre for å adoptere 
fosterbarnet sitt. Det har ikke vært et tema for barnevernstjenesten og de er redde for 
at de er i mot det. Noen ønsker å adoptere når fosterbarnet har fylt 18 år.

Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 1/16 Adopsjon av barn i fosterhjem
Nr. 4/15 Adopsjon av barn i fosterhjem
Nr. 6/14  Adposjon av fosterbarn
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Hva forteller fosterforeldrene?

Slektsplasseringer blir behandlet som private plasseringer
Noen henvendelser gir grunn til å tro at noen barnevernstjenester behandler 
slektsplasseringer som private plasseringer, hvor man ikke skal ha samme 
oppfølging, godtgjøring og utgiftsdekning som andre fosterhjem. Dette gjør 
det vanskelig å få avtaler med barnevernet. 

Slekstfosterforeldre føler seg avvist av egen familie
Mange slektsfosterhjem opplever å komme i vanskelige situasjoner overfor øvrig 
familie når de velger å bli fosterhjem. De opplever å bli avvist og anklaget for at 
de har “tatt parti” med barnevernet. Fosterforeldrene forteller at de føler seg alene, 
og at det er tungt når det blir konflikter i familien.  

Slektsfosterforeldre synes det er vanskelig å sette grenser for barnas foreldre  
Når foreldre skal ha kontakt og samvær med fosterbarnet, og barnet er hos slekt 
og i familiens nettverk, kan det være vanskelig for fosterforeldre å være så bestemt 
som man trenger for at barnet og fosterfamilien skal få nødvendig ro. 
 
Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 2/17 Når familien trår til
Nr. 2/16 Familieråd
Nr. 2/14 Familieråd

Fosterhjem i slekt og nettverk
Det ligger i retningslinjene til norske myndigheter å rekruttere fosterhjem 
fra barnets slekt og nettverk. Det betyr at når barn må flytte fra sine 
familier, enten etter omsorgsovertakelse eller ved frivillig plassering, er 
barnevernstjenesten pålagt å først søke i barnets slekt og nettverk.
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Fosterhjem i slekt og nettverk Når fosterforeldre skiller seg
Samlivsbrudd er en aktuell problemstilling for mange foreldre, noe det 
også er for fosterforeldre. Fosterbarn har opplevd ett eller flere brudd 
til nære personer tidligere, og det er derfor svært viktig å legge til rette 
for løsninger som kan fungere best mulig for fosterbarnet. Det er også 
viktig at de voksne rundt barnet samarbeider på en god måte. 

Hva forteller fosterforeldrene?

Fosterforeldre gruer seg for å fortelle barnevernstjenesten at de skal skilles
Jevnlig ringer det fosterforeldre inn til rådgivningen som opplever samlivs-
problemer og som vurderer eller har bestemt seg for å skilles. De henvender 
seg fordi de er bekymret for hva som vil skje med fosterbarnet hvis de flytter fra 
hverandre. Mange gruer seg for å informere barnevernstjenesten, og de ønsker seg 
råd om hvordan de bør gå fram. 

Fosterforeldre er usikre på hva som vil skjer med barnet etter skilsmissen
Fosterforeldre er redde for at barnevernstjenesten vil flytte barnet til et nytt fosterhjem 
hvis de skiller seg. I de fleste tilfeller vil barnet kunne bo hos en av fosterforelderene 
på samme måte som ved en skilsmisse i en vanlig familie, men av og til blir ikke 
fosterhjemmet godkjent på nytt. I slike tilfeller finner barnevernstjenesten det for 
komplisert å finne en god løsning innenfor fosterfamilien. En skilsmisse kan dessuten 
få store økonomiske konsekvenser for fosterforeldre.

Fosterforeldre forteller om et konfliktfylt forhold dem i mellom
En del fosterforeldre tar kontakt i etterkant av at de har gått fra hverandre fordi 
det er store konflikter mellom de voksne. De opplever at dette går ut over barnet. 
Forskning viser at ved slike konfliktfylte skilsmisser får barna oftere problemer 
etter skilsmissen enn de som ikke opplever konfliktfylte forhold mellom de voksne.

Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 3/13 Når fosterforeldre skiller seg
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Hva forteller fosterforeldrene?

Foreldre har en dårlig påvirkning på barnet via digitale medier
Fosterforeldre forteller om foreldre som er veldig aktive i sin kontakt med 
barnet via Facebook, Snapchat, Instagram, SMS, Twitter og Skype. Barnet tør 
ikke nødvendigvis å avvise foreldrene, og samtidig er det nysgjerrig på hvordan 
foreldrene har det. Dette fører til at det ikke får den ro det trenger. De forteller 
også om at foreldre påvirker barnet til å ta avstand fra fosterfamilien.

Fosterforeldre er usikre på hvordan de skal forholde seg til barnets nettbruk
Fosterforeldre forteller at de er usikre på hvor mye de kan regulere barnets bruk av 
sosiale medier. Noen forteller at barnet ikke klarer å løsrive seg fra nettet, mens andre 
forteller at de er redde for at barnet har rotet seg opp i vanskelige situasjoner. Seksuelle 
overgrep er et tema i noen av henvendelsene. Det er også problematisk når fosterforeldre 
mangler datakunnskap for å følge med på hva barnet holder på med på nettet.

Fosterforeldre og fosterbarn er utsatt for netthets via sosiale medier
Fosterforeldre ringer rådgivningstjenesten fordi fosterbarnet blir mobbet via 
digitale medier. De opplever at barnet ikke vil snakke om dette, og at det ikke er 
så lett å stoppe det. Fosterforeldre er også utsatt for slik netthets. Mobbingen går 
også andre veien ved at fosterbarnet bruker digitale medier for å mobbe andre. 
 
Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 1/17 Kontakt på sosiale medier mellom fosterbarn og deres familier
Nr. 2/14 Den digitale kontaktarena
Nr. 2/14 Om sosiale medier og taushetsplikt

Digitale utfordringer
Den digitale arena har skapt nye muligheter for voksne og barn, men 
samtidig kan de nye mediene også skape utfordringer. Spesielt har det 
vist seg at digitale medier kan skape problemer for barn som er under 
barnevernets omsorg. Dette kan lettere skje fordi barnevernsbarna har 
flere sårbarheter andre kan utnytte. Det er viktig å være klar over disse 
utfordringene.
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Digitale utfordringer Overgrep i fosterhjemmet
Overgrep kan ha forskjellig alvorlighetsgrad - fra hardhendt behandling 
til seksuelle overgrep. Det er forferdelig når overgrep blir utført mot 
andre mennesker. Det oppleves også som forferdelig å bli anklaget for 
overgrep når dette ikke har skjedd. Innenfor fosterhjemsomsorgen skjer 
både overgrep og anklager om overgrep.

Hva forteller fosterforeldrene? 

Fosterbarnet har anklaget noen i fosterhjemmet for å være voldelig 
Fosterforeldre er fortvilet når de blir anklaget for noe de mener ikke har skjedd. Det 
er også fortvilende når fostersøsken blir anklaget for dette. Det kan være vanskelig 
for fosterforeldre å vite hvem de skal tro på, fosterbarnet eller det biologiske barnet. 

En av fosterforeldrene vet at den andre har begått overgrep mot fosterbarnet
Vi har også mottatt bekymring fra en av fosterforeldrene om at den andre 
har vært voldelig mot fosterbarnet ved en rekke anledninger, og der innringer 
er engstelig for at dette kan skje igjen. Noen fosterforeldre kan ha lavere 
toleransegrense for fosterbarnets atferd fordi denne er uforståelig. 

Fosterbarnet har anklaget noen i fosterhjemmet for seksuelle overgrep
Når barn som har opplevd seksuelle overgrep, blir plassert i fosterhjem, har de 
ofte med seg en seksualisert atferd. Dette kan føre til at de lettere blir ofre for 
nye overgrep i fosterhjemmet. Det kan også føre til at barnet anklager noen 
i fosterhjemmet for slike overgrep. Begge deler - både anklager om og reelle 
seksuelle overgrep - er svært alvorlige saker. 

Fosterbarnet har utøvet vold mot noen i fosterhjemmet
Som oftest er det voksne som overgriper seg på barn, men det kan også være barn 
som begår overgrep mot andre barn eller mot voksne. Vi har mottatt telefoner til 
rådgivningstjenesten om at fosterbarnet har utøvet vold mot noen i fosterhjemmet, 
og at fostersøsken har blitt utsatt for seksuelle overgrep.
 
Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt 
Nr. 4/15 Seksuelle overgrep i fosterhjem eller anklager om dette.
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Hva forteller fosterforeldrene?

De som bor i fosterhjemmet har en svært krevende hverdag
Fosterforeldre til barn med nedsatt funksjonsevne forteller om en kamp mot 
systemet for å ivareta fosterbarnets rettigheter. Mange får ikke nødvendig hjelp og 
støtte i omsorgsoppgaven rundt barnet. Dette går ut over alle i fosterhjemmet - 
fosterbarnet, fosterforeldrene og biologiske barn. 

Det er konflikter mellom kommuner om det økonomiske ansvaret
Noen fosterforeldre opplever at det er konflikter mellom kommuner fordi ingen vil 
ta det økonomiske ansvaret for fosterbarnet. Dette fører til et mangelfullt tilbud til 
både fosterbarnet og -foreldrene.  

Barnevernet dekker ikke deres reelle utgifter
Mange fosterforeldre til barn med nedsatt funksjonsevne opplever at barnevernstjenesten 
ikke dekker deres reelle utgifter for nødvendig ekstrautstyr og slitasje på klær, møbler, 
bolig osv, og at de henviser videre til NAV og andre instanser der det er vanskelig å få hjelp. 

Fosterbarn med nedsatt funksjonsevne skrives ut av omsorgen
Fosterforeldre opplever stor frustrasjon fordi ungdommen skrives ut av omsorgen 
og det blir uklarhet knyttet til den videre bostedssituasjon og økonomi. 
 
Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 1/16 Fosterbarn med funksjonsnedsettelser
Nr. 1/14  Glemt av barnevernet?
Nr. 3/13  Oppfølging og tilsyn i fosterhjem

Fosterbarn med nedsatt funksjonsevne
Det er mange offentlige instanser som har lovpålagte plikter i forhold 
til funksjonshemmede barn, og disse innebærer rettigheter for barn 
og barns omsorgsgiver. Det er barnevernets saksbehandlere som har 
ansvar for at de ulike ytelser og tiltak settes i verk i samarbeid med 
fosterhjemmet. Ved særlig krevende omsorgsoppgaver vil det være 
barnevernets ansvar å sørge for forsterkning.
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Fosterbarn med nedsatt funksjonsevne Samvær
Det er viktig at voksne samarbeider for å få til samvær som fungerer 
godt for barnet, men det er barnevernstjenesten som skal legge til 
rette for samvær. At voksne samarbeider til barns beste gir barnet økt 
trygghet og bedre forutsetninger for at det kan utvikle seg på en 
god måte. Når et slikt samarbeid uteblir kan det påføre fosterbarnet 
ytterligere belastninger enn det allerede har. 

Hva forteller fosterforeldrene? 

De er usikre på en del praktiske forhold 
Fosterforeldre kommer med en del spørsmål om samvær som går på det praktiske, 
som hvem skal kjøre til samvær, om samvær må være i fosterhjemmet og om 
barnevernet kan kreve at samvær skal være i helger.

De er alvorlig bekymret for fosterbarnet etter samvær 
Fosterforeldre forteller om alvorlig bekymring for fosterbarnets reaksjoner før, 
under og etter samvær. Barnet blir urolig og strever med vanlige daglige gjøremål 
og fosterforeldrene er bekymret for om samværet er bra for barnet.

Fosterbarnet ønsker mer samvær men får det ikke
Noen ganger ønsker både fosterforeldre og fosterbarnet at det skal være mer samvær 
med foreldre, men det er vanskelig å få barnevernstjenesten til å vurdere dette. Vi får 
også henvendelser fra fosterforeldre som er fortvilet på barnets vegne fordi det ikke 
får treffe søsken eller andre som det ønsker å ha kontakt med.

Samværet mangler innhold
Mange fosterforeldre opplever at det er lite bevissthet rundt innholdet i samvær, 
og hva som er til barnets beste. De opplever at det er mye foreldrevern som utøves 
og at det skal være samvær for foreldrenes skyld.

Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 6/16 Samvær
Nr. 2/15 Samvær mellom fosterbarn og biologisk familie
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Hva forteller fosterforeldrene?

De får problemer med NAV-ytelsene
Mange fosterforeldre kommer i vanskelige situasjoner når de har behov for 
NAV-ytelser. Dette skjer fordi arbeidsgodtgjøringen de får som fosterhjem, 
kommer til fratrekk fra noen av NAV-ytelsene. Noen ganger får fosterforeldre for 
mye utbetalt av NAV da de ikke har oppgitt at de er fosterforeldre, og får dermed et stort 
tilbakebetalingskrav.  Det skjer også at fosterforeldre får et flyttekrav fra NAV fordi de må 
kunne ta arbeid over hele landet for å få dagpenger ved arbeidsledighet.

De har ikke fått informasjon om forholdene på forhånd
Fosterforeldre som får reduserte NAV-ytelser, forteller at de trodde de var ivaretatt 
i forhold til slike rettigheter da de inngikk avtale om oppdrag med kommunen. 
Barnevernstjenesten har ofte ikke informert godt nok om dette. Andre ganger er det 
mangel på kunnskap om disse problemstillingene hos barnevernet. 

Det er ulik praksis rundt det økonomiske 
Det er ulik praksis mellom kommunene angående forsterkning, frikjøp og 
pensjon, og det er forskjeller på kommunale og statlige fosterhjem. En del 
fosterforeldre opplever at de har like store arbeidsbelastninger og utfordringer 
med fosterbarnet som de som bor i de statlige hjemmene. De lurer på hvorfor de 
likevel ikke får de samme økonomiske betingelsene. 

Økonomi og NAV-problematikk
Rådgivningstjenesten får mange henvendelser fra fosterforeldre som 
søker råd etter at de har vært i kontakt med NAV. Det skjer fordi det er 
kompliserte regler i NAV for fosterforeldres rettigheter.
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Økonomi og NAV-problematikk
De er usikre på sine rettigheter ved frikjøp
Mange fosterforeldre har spørsmål om sine rettigheter som oppdragstakere for 
kommunen når de går ut av sitt ordinære arbeid hvor de har vært arbeidstakere. 
Fosterforeldre forteller at de synes det er ubehagelig å ta opp disse problemstillingene 
med barnevernet fordi de er redde for at barnevernet skal tenke at de er mer opptatt 
av pengene enn av fosterbarnet.

Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 1/17 Oppbrudd fra nærmiljøet for fosterbarn? Om flyttekrav
Nr. 6/16 En “uventet” julegave - tilbakebetalingskrav fra NAV
Nr. 3/15 Når fosterforeldre blir arbeidsledige
Nr. 2/15 Fosterforeldre på uføretrygd
Nr. 1/15 Når fosterforeldre blir syke
Nr. 6/14  Forsterkningstiltak i fosterhjem 
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Hva forteller fosterforeldrene?

De er usikre på hvilke rettigheter ungdommen har ved fylte 18 år
Fosterforeldre tar kontakt med rådgivningen fordi de er usikre på hva slags 
rettigheter ungdommen har. De har spørsmål som Kan ungdommen fortsette å bo 
i fosterhjemmet?, og Kan barnevernet hjelpe til med å skaffe hybel til den unge? 

De er usikre på hvilke rettigheter de selv har når ungdommen har fylt 18 år
Fosterforeldre er usikre på om de fortsatt kan få arbeidsgodtgjørelse eller utgifts-
dekning for å ha ungdommen boende i fosterhjemmet. De er også usikre på om 
de fremdeles kan bli frikjøpt fra sitt ordinære arbeid hvis fosterbarnet har behov 
for at de er mer støttende og tilstede enn det som er vanlig.  

De er usikre på hvilken rolle de selv skal ha når ungdommen er 18 år
Spørsmål som går igjen er om de fremdeles kan regne seg som fosterforeldre når 
barnet har blitt myndig og skal flytte ut, om de skal være barnets nærmeste som 
skal hjelpe det i vanskelige situasjoner, og om de må ta i mot ungdom som ønsker 
å flytte tilbake til fosterhjemmet.

Barnevernet tar opp temaet ettervern for seint med fosterhjemmet
Ikke sjelden er barnevernet seint ute med å planlegge, med det resultat at usikkerhet 
bygger seg opp hos fosterbarnet og fosterforeldre for hvordan framtiden vil se ut. 

Artikler om temaet i Fosterhjemskontakt
Nr. 4/15 Ettervern i barnevernet
Nr. 5/14  Fosterhjem som tiltak etter 18 år
Nr. 6/13  Kan jeg få litt ettervern, takk?

Tiltak etter 18 år
Ettervern handler om de tiltak som settes inn fra barnevernets side når 
fosterbarnet fyller 18 år. Ett tiltak er at ungdommen kan fortsette å bo i 
fosterhjemmet med støtte fra barnevernet. I prinsippet kan barnevernet 
si at de er ferdig med sitt oppdrag når ungdommen er 18 år, men ny 
forskning viser at fosterhjem som ettervernstiltak er en beskyttelsesfaktor 
for barnevernsbarna. For noen år siden kom det en bestemmelse om at 
barnevernet må begrunne hvorfor barnet ikke får ettervern.
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Tiltak etter 18 år
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