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Trygge rammer for fosterhjem (NOU 2018:18)

Så har den endelig kommet – den offentlige utredningen om fosterhjem som vi 
lenge har ventet på. Rett oppunder jul ble denne viktige utredningsrapporten fra 
Fosterhjemsutvalget levert til barneministeren.

• Av Åse L. Larsen, redaktør

Bakgrunnen
Norsk Fosterhjemsforening var i mange 
år en pådriver for at fosterhjemsomsor-
gen skulle utredes på en grundig og 
helhetlig måte. Foreningen begynte å 
argumentere for dette langt tilbake i 
tid. Det har etter hvert blitt gjort 
mange offentlige utredninger knyttet til 
barnevernsfeltet, men ingen med fokus 
på fosterhjemsomsorgen. Dette harmo-
nerer ikke med de hyppige uttalelsene 
om at fosterhjemsomsorgen er bære-
bjelken innenfor barnevernsfeltet, og at 
fosterforeldre utfører en av de viktigste 
oppgavene i samfunnet. Foreningen 
stilte derfor spørsmål om det ikke var 
på sin plass med en grundig og helhet-
lig utredning av en bærebjelke med 
store mangler.

Det resulterte i at det ble besluttet å 
lage en Stortingsmelding om foster-
hjemsomsorgen.  Stortingsmeldingen 
«Trygghet og omsorg. Fosterhjem for barns 
beste» – den såkalte fosterhjemsmeldin-
gen – kom i 2016. 

Da meldingen ble lagt fram for 
Stortinget, svarte stortingspolitikerne 
med at det måtte en grundigere utred - 
ning til. Dette kom sannsynligvis som 
et svar på foreningens lang varige lobby - 
virksomhet om be hovet for dette. Stor 
var derfor gleden i foreningen da det 
ble besluttet at det skulle lages en 
NOU om foster hjems omsorgen. En 
NOU er en grun dig utredning skrevet 
av et utvalg ned satt av regjeringen. 

Fosterhjemsutvalget, som ble opp - 
nevnt i statsråd i april 2017, skulle 
ledes av tidligere departementsråd i 
Arbeids- og sosialdepartementet, Ellen 
Seip. Det har ellers bestått av ni med - 
lemmer med forskjellig bakgrunn. To 
av disse medlemmene er fosterforeldre. 
Det var et ønske fra Norsk Foster-
hjemsforening om at utvalget i tillegg 

skulle være representert med en fra 
foreningens hoved styre eller sekretariat. 
Dette fordi fore ningen har inngående 
kjennskap til og kunnskap om foster-
hjemsfeltet og kan snakke på vegne av 
nærmere 4.000 foster familier. Dette ble 
ikke imøtekommet. 

Mandatet
Da regjeringen kom med sitt mandat 
for utvalget, ble det nok en skuffelse i 
foreningen. Etter vårt syn var mandatet 
for snevert til å kunne kalles en hel - 
hetlig gjennomgang. Foreningen sendte 
hen vendelser til både Fosterhjemsutval-
get og til departementet med anmod-
ning om utvidelse av mandatet, uten at 
det var mulig å få endret dette.

Det mandatet som ble stående, var 
at Fosterhjemsutvalget skulle utrede 
rammebetingelsene for ordinære 
fosterhjem – både de økonomiske og 
de faglige rammebetingelsene, samt 
andre tjenester. Fosterhjemsavtalen 
skulle også være gjenstand for utred-
ningen. Det lå også i mandatet at 
Fosterhjemsutvalget skulle foreslå 
endringer som kunne føre til større 
forutsigbarhet, mer trygghet og bedre 
tilpassede tiltak. 

Overlevering av rapporten
Utvalgets rapport, «Trygge rammer for 
fosterhjem» (2018:18) ble overlevert til 
daværende barne- og likestillingsminis-
ter Linda Hofstad Helleland 18. 
desember i fjor. Barneministeren tok 
imot rapporten på vegne av regjeringen 
og uttrykte at hun så fram til å lese 
innspillene som utvalget hadde kom-
met med i sin rapport. Hun sa dette 
under overleveringen av denne:

– Fosterforeldre gjør en uvurderlig 
jobb for samfunnet og for sårbare barn 
som trenger et nytt, trygt og stabilt hjem. 
Da må vi sikre at fosterfamiliene har 
gode rammebetingelser.

Hun sa videre:
– Behovet for nye fosterhjem i Norge er 

stort, og mange barn og unge venter for 
lenge på det riktige fosterhjemmet. At 
ulike familier åpner hjertene og hjemmet 
sitt for et nytt barn eller en ungdom, er et 
flott valg det står stor respekt av. Så må vi 
som myndigheter se på hvordan vi best 
mulig kan legge til rette for de som blir 
fosterfamilier.

Leder for utvalget, Ellen Seip, uttalte 
det slik under pressekonferansen:

– Utvalget har sett at rammene er 
utfordrende for fosterforeldres forutsigbar-
het og omsorgen for barnet. Dette kan 
ikke forsvares.

Hun sa videre:
– Det handler mye om grunnsynet på 

fosterhjemmene – hvordan vi ser på dem 
og hvilken betydning det har for ram-
mene.

Denne uttalelsen er Norsk Foster-
hjemsforening enig i. Grunnsynet har 
avgjørende betydning for hva man 
velger å sette inn av tiltak. Hvis grunn - 
synet er at det er vanlige barn som skal 
plasseres i vanlige familier, så vil man 
foreslå andre tiltak enn om man anser 
fosterbarn som barn som trenger 
spesialisert omsorg i familier – og at disse 
må ha både egnethet, engasjement og bedre 
ram mer enn andre familier for å klare det. 

Grunnsynet
Grunnsynet som kom tydelig fram 
både på pressekonferansen under 
overlevering av og i rapporten, er at 
utvalget mener at fosterhjem først og 
fremst skal være en familie. Rammebe-
tingelser skal støtter opp under denne 
forståelsen av fosterhjemmet. Samtidig 
erkjenner utvalget at fosterhjem også 
skal være noe mer enn det. En av 
overskriftene i rapporten lyder: Fosterfa-
milien – en vanlig familie – og litt mer.

Det går fram gjennom hele rappor-
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Utredning

ten at utvalget velger å anse fosterhjem-
mene som en ordinær familie. Om 
dette sto det i en pressemelding som 
utvalget kom med i forbindelse med 
lanseringen av rapporten:

– Rammebetingelsene til fosterhjem 
bør støtte opp under fosterfamilien som 
nettopp en familie, der barnet inngår som 
familiemedlem. Samtidig har fosterforel-
dre mange ulike roller, og barn og 
familier skal få den støtten og hjelpen de 
trenger. Rammebetingelsene må gjenspeile 
dette.

I rapporten står det:
 – Fosterfamilien er, slik utvalget ser det, 
først og fremst en familie som andre 
familier. Familier er ulike på mange 
måter, men likheten er at det kjenneteg-
nes ved at familiemedlemmene har en 
relasjon og tilknytning til hverandre. 

Det står videre:
– Utvalget legger likevel vekt på at en 

fosterfamilie skiller seg fra andre familier 
på særegne måter. Det ligger blant annet i 
at fosterforeldrene utøver sin daglige 

omsorg for barnet på vegne av foreldrene 
og/eller barnevernet. Dette påvirker 
foreldreskapet og familieforholdet på ulike 
måter. 

Samtidig kommer det fram i utrednin-
gen at fosterhjemsomsorgen er et av de 
mest kompliserte områdene i barnever-
net, og at det er behov for reformer 
som retter seg direkte mot foster-
hjemsomsorgen. 

Rapportens forslag til 
endringer
Fosterhjemsutvalgets rapport består av 
disse hovedanbefalinger og -vurderin-
ger:
•  Det er nødvendig med en omlegging 

av de økonomiske rammene til 
fosterforeldre som gir større grad av 
standardisering og rettighetsfesting av 
økonomiske forhold enn det som 
ligger i dagens system. 

•  Det bør være tilpasninger i trygd, 
skatt og pensjon til fosterforeldre. 

•  Det må være oppfølging i form av 

tiltak, hjelp og støtte til fosterhjem-
met som er tilpasset barnets og 
fosterfamiliens behov. Det må 
etableres et spisskompetansemiljø som 
kan tilby spesialisert veiledning. 

•  Det er nødvendig med bedre samord-
ning mellom tjenester og samarbeid 
mellom aktørene. Det opprettes et 
konfliktløsningsorgan.

Økonomiske rammer
Kommunene i dag har stor frihet til å 
fastsette de økonomiske rammene for 
fosterhjem. Utvalget mener at det både 
er fordeler og ulemper med dette 
systemet. Fordelen er at det gir fleksibi-
litet. Ulempen er at det fører til store 
variasjoner i hvilke økonomiske 
betingelser som blir gitt til det enkelte 
fosterhjem. Forhandlingene om 
økonomiske vilkår skaper dessuten 
uenigheter og er krevende for begge 
parter, står det i rapporten. 

Utvalgets løsning på problemene 
med dagens økonomiske rammebetin-
gelser er at økonomiske ytelser til 
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fosterhjem i større grad reguleres og 
rettighetsfestes. 

I dag får ordinære fosterhjem en 
arbeidsgodtgjørelse som anses som 
skattbar inntekt. Utvalget foreslår å 
erstatte denne godtgjørelsen med en 
stønad som ikke skal være skattepliktig 
inntekt. Stønaden skal heller ikke 
regnes som pensjonsgivende inntekt. 
Stønaden skal gis alle fosterhjem, også 
de som er frikjøpt fra sitt arbeid utenfor 
hjemmet. Dette er pr i dag variabel 
praksis i kommunene da noen foster-
hjem får arbeidsgodtgjørelse ved siden 
av frikjøp, men mange får ikke dette. 
Siden stønaden gjøres skattefri, foreslår 
utvalget at nivået på stønaden blir 
lavere enn dagens veiledende sats for 
arbeidsgodtgjøring. Utvalget foreslår at 
fosterhjemsgodtgjørelsen knyttes til 
grunnbeløpet i folketrygden i stedet for 
KS-satsene. Dermed vil stønaden 
oppreguleres som følge av det årlige 
trygdeoppgjøret. Utvalget tar utgangs-
punkt i en årlig stønad som utgjør 
minimum 63 prosent av 1 G. 1 G 
utgjør i dag kr 96.883. 

Utvalget understreker at å erstatte 
dagens arbeidsgodtgjøring med en 

ikke-pensjonsgivende og skattefri 
stønad, dessuten løser de utfordringene 
som enkelte fosterforeldre har opplevd i 
trygdesystemet.

Utvalget mener at dette grepet 
samtidig gir støtte og anerkjennelse til 
den viktige samfunnsinnsatsen som 
fosterforeldre gjør. Det understrekes 
samtidig at det dessuten tydeliggjør 
intensjonen om at fosterhjemmet er å 
anse som en vanlig familie.

Det står dette om utgiftsdekningen:
– Utvalget mener at den løpende ut gifts - 
dekningen bør omfatte de fleste dag - 
lige utgifter og være tilpasset dagens for - 
bruksmønster. For å understreke barnets 
rolle som et familiemedlem på linje med 
de andre i familien, kan det være hensikts - 
messig å redusere behovet for å søke om 
dekning av utgifter som oppleves som 
viktig for det enkelte barnet, og som ellers 
er tilpasset familiens forbruksmønster.

Dette mener utvalget vil signalisere at 
samfunnet ser på fosterhjemmet som 
en familie, og fosterforeldre vil kunne 
oppleve tillit når det gjelder å prioritere 
hva barnet bør få. Samtidig mener 

utvalget at det vil være urimelig å 
forvente at fosterforeldre skal kunne 
dekke alle utgifter til barnet ved hjelp 
av den løpende utgiftsdekningen. Det 
bør derfor fortsatt være en åpning for  
at barneverntjenesten skal dekke 
nødvendige ekstrautgifter etter søknad 
og etter en konkret vurdering av 
barnets behov.

Tilrettelegging og oppfølging
Når det gjelder frikjøp så ønsker 
utvalget å rettighetsfeste at alle foster-
hjem kan frikjøpes fra arbeid den første 
perioden etter at de har tatt imot et 
fosterbarn. Om dette står det:

– Fosterhjem skal fungere så likt en 
familie som mulig, og hensynet til 
tilknytningen mellom barnet og resten av 
fosterfamilien taler for noe større grad av 
likebehandling med andre familier. 

 
Utvalget ønsker å differensiere en slik 
ordning med barnets alder. Det betyr at 
det vil bli ulik permisjonslenge ut ifra 
om man tar imot et spedbarn, småbarn 
eller barn i skolealder.

Det skal fremdeles være mulighet for 
å vurdere frikjøp utover den første peri - 
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oden, avhengig av barnet og fosterfami-
liens behov, men Fosterhjemsutvalget 
mener at holdningen til at frikjøp løser 
alle problemer, må endres. Om dette 
står det:

– Dersom et fosterhjem opplever 
krevende situasjoner som gjør det vanske-
lig å være i annet arbeid, vil ikke disse 
situasjonene nødvendigvis forsvinne selv 
om en av fosterforeldrene er frikjøpt for å 
være hjemme. Det å overlate fosterforeldre 
til seg selv, uten å følge opp med tiltak 
som kan bedre situasjonen, kan være 
uheldig. Å koble frikjøpet til målbare 
aktiviteter vil gi barneverntjenesten større 
mulighet til å vurdere effekten av ulike 
tiltak. Hvis fosterforeldre vet at de kan 
regne med hjelp og støtte dersom foster-
hjemsoppdraget blir krevende, kan dette 
også være en hjelp i rekrutteringssammen-
heng. 

Utvalget mener at det etter den første 
perioden med frikjøp, bør vurderes nøye 
om frikjøp fortsatt er den beste løsnin-
gen i en ny periode eller om det er andre 
tjenester og støtteordninger som vil være 
bedre både for barnet og for fosterfami-
lien. Ut ifra dette mener utvalget at det 
kan være god grunn til å utvikle retnings  - 
linjer for hvilke tilfeller frikjøp ut over 
den første peri oden kan være aktuelt. 
Utvalget mener det fortsatt bør være 
mulig for barneverntjenesten å benytte 
frikjøp dersom det er nødvendig for å 
gjennomføre til tak og oppfølging barnet 
har behov for. Å nøye vurdere frikjøp  
er i tråd med Bufdirs anbefalinger i 
rapporten om kartleggingen av fosterfo-
reldres økonomiske rammevilkår der det 

står at for sterkning av fosterhjem bør ta 
utgangspunkt i tjenester. 

Utvalget uttrykker at forslaget inne - 
bærer en omfattende omlegging av 
arbeidsgodtgjøring og praksis for fri - 
kjøp og at virkningene av omleggingen 
bør evalueres. 

I dag er det mange fosterhjem som får 
ekstra tid til å bli kjent med barnet den 
første tiden gjennom frikjøp fra sitt ordi - 
nære arbeid. Mange fosterhjem har denne 
ordningen for en av fosterforeldrene i ett 
år, men dette er også noe som praktiseres 
svært forskjellig rundt om i landet. 

For å unngå ulikhet i praksis den 
første tiden av en fosterhjems plassering, 
foreslår altså utvalget at fosterforeldre 
skal få rett til betalt permisjon den første 
tiden av et fosterhjemsoppdrag. En slik 
løs ning likner på de gene relle permisjons - 
ordningene man gir ved fød sel og 
adopsjon. 

Begrunnelsen for utvalgets forslag om 
permisjon første tiden, er at alle barn og 
fosterforeldre trenger tid å til å bli kjent 
og få en tilknytning til hver andre. Det 
er slik mange barne verns tjenester prakti - 
serer det i dag, men det nye med for - 
slaget til Fosterhjemsutvalget er at det 
nå skal rettighetsfestes.

Utvalget har også tatt hensyn til at 
det kan bli uenigheter rundt hvilken 
støtte barnet og fosterfamilien trenger. 
De foreslår i den forbindelse å få på plass 
ordninger som kan bidra til å avklare 
disse uenighetene. 

Andre tiltak som utvalget forslår for 
å skape en bedre og mer helhetlig 
oppfølging er:

–  Faglige standarder for forsvarlig 
oppfølging

–  Egne oppfølgingstiltak for fosterhjem 
i slekt og nettverk

–  Spisskompetansemiljøer som skal gi 
kvalifisert og tilpasset veiledning

–  Økt tilgjengelighet utenfor kontortid
–  Samordningsplikt for kommunene 

for fosterbarn med langvarige og 
koordinerte tiltak

–  Forskrift om individuell plan i 
barnevernet

–  Plikt for kommunen til å vurdere om 
barnet kan flytte i fosterhjem i egen 
kommune

–  Konkret plan for oppfølging i 
fosterhjemsavtalen

Samordning og samarbeid
Samarbeid er noe av det mest betente 
innenfor fosterhjemsarbeidet. Det kom 
derfor en plikt om at barnevernet må 
samarbeide med foreldre i ny lovtekst 
tidligere i 2018. Utvalget stiller spørs-
mål ved om det ikke også bør være en 
plikt for barnevernet om å samarbeide 
med fosterhjemmene. I den forbindelse 
foreslår utvalget at en slik forpliktelse 
står i fosterhjemskontrakten.

Det opprettes et konfliktløsningsor-
gan som kan bidra til å avklare spørs-
mål barnevernstjenesten og fosterforel-
dre er uenige om. Konfliktløsnings - 
organet bør i utgangspunktet kunne 
behandle alle tvister mellom barne-
vernstjenesten og fosterforeldrene som 
følger av fosterhjemsoppdraget.

 
Veien videre
Utredningen skal nå ut på høring slik 
at aktuelle instanser og brukergrupper 
får mulighet til å uttale seg om forsla-
gene. I den forbindelse må vi spørre oss 
om de endringer som Fosterhjemsutval-
get forslår i sin NOU, vil bidra til å gi 
fosterhjemmene tryggere rammer. 
Norsk Fosterhjemsforening ønsker å få 
inn synspunkter på dette fra sine 
medlemmer (se mer under Påvirknings-
arbeid).
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Diverse forslag fra 
Fosterhjemsutvalget

Økonomiske rammebetingelser
•  Det innføres en ny kommunal 

stønadsordning som erstatter arbeids-
godtgjørelsen, fastsatt og regulert i lov 
og forskrift. Stønaden skal være 
skattefri.

•  Det innføres en rett til inntektskom-
pensasjon ved permisjon den første 
perioden etter barnet har flyttet inn. 
Varigheten av denne perioden 
differensieres etter barnets alder. 

•  Det innføres retningslinjer for frikjøp 
utover dette. Frikjøpet knyttes til 
tiltak eller oppfølging som ikke er 
forenelig med at fosterforeldrene er i 
(fullt) arbeid.

Trygdeytelser og pensjon
•  Dagens unntak fra avkortning i 

dagpenger og arbeidsavklaringspenge 
videreføres inntil en ny modell er 
innført.  

•  I overgangsperioden innføres en 
sjablongmessig fastsettelse av arbeids-
tid i fosterhjemsoppdraget. 

•  Rundskriv om krav til å være reell 
arbeidssøker endres slik at fosterforel-
dre får unntak med bakgrunn i 
barnets behov for stabilitet. 

•  Det innføres en ordning som kom-
penserer frikjøpte fosterforeldre for 
tap at tjenestepensjon.

•  Flertall i utvalget foreslår at behovet 
for en forsikringsordning for person-
skader i fosterhjem utredes. 

Oppfølging
•  Samtlige arbeidsprosesser i foster-

hjemsforløpet må inngå i det nasjo-
nale kvalitetssystemet.

•  Forskning på hva som trengs på 
fosterhjemsområdet prioriteres.

•  Kommunene skal etablere spisskom-
petansemiljøer på fosterhjemsområdet 
slik at barn, fosterfamilier og foreldre 
får tilgang til spesialisert veiledning.

•  Fosterhjemsavtalen skal inneholde en 
konkret plan for oppfølging.

•  Det utarbeides faglige standarder for 
hva som er forsvarlig oppfølging og 
tilsyn.

Rammer for saksbehandling  
- fosterhjemsavtalen
•  Fosterforeldre gis uttalerett i saker om 

flytting av et barn til nytt omsorgs-
sted.

•  Det tas inn i fosterhjemsavtalen en 
plikt for barneverntjenesten til å 
samarbeide med fosterforeldre.

•  Det opprettes et konfliktløsningsor-
gan som kan bidra til å avklare 
spørsmål barnevernet og fosterforel-
dre er uenige om.

•  Fosterhjemsavtalen (standardavtalen) 
oppdateres løpende.

•  Det gis adgang til at godtgjøring til 
dekning av tapt inntekt ved frikjøp i 
særlige tilfeller kan forlenges ved 
oppsigelse av fosterhjemsavtalen.

Samordning og samarbeid
•  Det innføres en plikt i kommunelo-

ven til å sikre koordinerte kommunale 
tjenester til personer med behov for 
langvarige og koordinerte tjenester. 
Kommunen bør opprette en funksjon 
som skal ha ansvaret for å koordinere 
hjelpetjenester til barn og unge.

•  Det utarbeides en forskrift om bruk 
av individuell plan i barnevernet.

•  Det innføres en plikt for kommunene 
til alltid å vurdere om barnet kan 
flytte i fosterhjem i egen kommune 
eller nær egen kommune.


