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Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon har åpent på 
torsdager mellom klokken 09.00 og 15.00. 

Ring våre fagkonsulenter på telefon

23 31 54 00
Dersom det er mye bakgrunnsinformasjon 
for spørsmålet du vil ringe inn, så kan du 
på forhånd sende dette i en epost til 
rådgiverteamet.

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjems
forening skal dekke medlemmenes behov for 
å drøfte og snakke med en fagperson om 
situasjoner og problemstillinger som oppleves 
som vanskelige. På rådgivnings telefonen kan 
man ringe inn og være anonym, men de fleste 
velger å presentere seg.

På denne siden presenteres noen av 
spørsmålene som kommer inn til rådgivnings
tjenesten i Norsk Fosterhjemsforening.

Bruk av barnetrygden

Bakgrunn
Tidligere var det slik at barnetryg-
den til fosterbarn skulle settes inn 
på en konto i barnets navn. Hvis 
fosterforeldrene ønsket å bruke disse 
pengene til å kjøpe noe bestemt til 
barnet, måtte de søke barnevernet 
om dette.  

I 2004 ble reglene for bruk av 
barnetrygden for fosterbarna endret. 
Det innebar at man ikke lenger 
måtte spare den. I retnings  linjer for 
fosterhjem av 15. juli 2004 til Lov 
om barneverntjenester, står dette 
om barnetrygden:

Etter barnetrygden av 8. mars 
2002 nr. 4 gjelder de samme regler 
for utbetaling og disponering av 
barnetrygd for fosterbarn som for 
barn ellers. Dette innebærer at barne - 
trygden skal utbetales til fosterforel-
dre og gå til løpende underhold av 
barnet. 

Mange fosterforeldre syntes de 
fikk for dårlig informasjon den 
gangen ordningen med disponering 
av barnetrygden ble endret. Det var 
jo heller ikke moderate endringer 
det var snakk om da det gikk fra 
sparing og streng benyttelse av 
barnetrygd, til fri benyttelse til 
løpende utgifter til barnet. Ingen 
skulle lenger sjekke at pengene gikk 
til barnet.

På mange måter var det enklere å 
forholde seg til den tydelige regelen 
om å sette barnetrygden på en 
konto i barnets navn. Samtidig vet 
vi at mange fosterforeldre ble glade 
for den nye ordningen fordi de 
trengte disse pengene til å dekke 
ekstra utgifter knyttet til barnet. 
Mange kan oppleve at utgiftsdeknin-
gen er for knapp til at den dekker 
alle utgifter. Norsk Fosterhjemsfor-
ening mener at den bør ligge 

betydelig høyere, slik som PWC-
rapporten som kom for noen år 
siden anbefalte. Et bærende prinsipp 
er at det offentlige skal dekke alle 
utgifter forbundet med fosterbarnet. 

At det er forskjellige måter å se 
dette med bruk av barnetrygden på, 
viser to henvendelser som nylig har 
kommet til rådgivningen innenfor 
temaet.  

Første henvendelse:
En kontaktperson i barnevernet tar 
kontakt og ber oss om å sette temaet 
om bruk av fosterbarns barnetrygd 
på agendaen. Hun sier at det forun - 
drer henne at mange fosterforeldre 
ikke sparer barnetrygden for sitt 
fosterbarn. Hun sier at det er etisk 
betenkelig at fosterbarn, som ofte 
ikke arver noe fra hverken sine for -
eldre eller fosterforeldrene, ikke blir 
tilgodesett med sparing av barne tryg - 
den. Ved å spare denne på en høy- 
rentekonto eller på en konto for spa  - 
ring til bolig (BSU-konto), så vil man 
kunne gi fosterbarnet en viktig start 
på sitt voksne liv. Hun sier at det er 
vanskelig å ta dette opp med foster -
foreldre fordi det handler om etikk. 

Hun understreker at fosterfor-
eldre får lønna si og penger til å 
dekke løpende utgifter, og at de 
derfor ikke bør røre barnetrygden 
– i hvert fall bør dette skje unntaks-
vis. Hun sier videre at beredskaps-
hjem i hvert fall burde klare å spare 
barnetrygden hver eneste måned 
barnet bor der. Hun begrunner 
dette med at beredskapshjem får 
dekket alle utgifter som de har til 
barnet. 

Svar:
Vi setter gjerne dette viktige temaet på 
dagsorden. Selv om det ikke er mange 

Alle som har omsorg for barn under 18 år, har rett 
på barnetrygd. Noen foreldre sparer barnetrygden 
til barnet sitt, mens andre lar den gå inn i hushold
ningen. Det samme gjelder for fosterforeldre. 
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saker om barnetrygd som ringes inn til 
rådgivertelefonen, har det i årenes løp 
vært et jevnt drypp av slike saker. I de 
første årene etter at den nye ordningen 
med bruk av barnetrygd til forløpende 
utgifter ble innført, så var det imidlertid 
mange fosterforeldre som ringte inn sin 
usikkerhet knyttet til den nye regelen. 

Det er riktig som innringer påpeker: 
når man blir fosterforeldre så tar man til 
seg barn som ofte ikke har mulighet for å 
arve noe fra voksne (hvis da ikke foster - 
foreldrene oppretter et testamente som 
tilgodeser barnet). Mange fosterbarn får 
ikke økonomisk hjelp fra voksenverden 
slik andre barn får. Vi tror derfor at det 
er mange fosterforeldre som ser det som 
en etisk plikt å spare barnetrygden. 

Samtidig er det mange fosterforeldre 
som velger å bruke barnetrygden slik som 
retningslinjene fra 2004 gir tilgang til 
– til løpende utgifter knyttet til barnet. 
Det er ikke alltid at det man får i utgifts - 
godtgjørelse holder til å dekke alle utgifter 
man har til barnet. Vi vet at mange 
fosterforeldre kvier seg for å søke barne-
vernet om mer enn det man får fast 
månedlig, og derfor kan barnetrygden 

dekke det de ellers tar av egen lomme. 
Innringer er overrasket over at mange 
fosterforeldre velger å bruke barnetrygden 
på denne måten. Vi mener at bildet er 
mer nyansert enn dette og at det er noen 
som sparer alt, noen sparer deler av barne - 
trygden og at noen lar alt gå inn i hus - 
holdningen. Akkurat som for vanlige 
foreldre. 

Andre henvendelse: 
Vi blir kontaktet av fostermor til en 
jente som nærmer seg 23 år. Hun har 
vært hos dem siden hun var tre år. Foster - 
mor forteller at hun nylig har vært på 
fostermortreff der flere fortalte at de 
har spart barnetrygden for sine foster - 
barn. Da den nye ordningen kom i 
2004, så fortsatte de bare å spare. Foster - 
mor forteller at det var to ting som 
gjorde at de valgte å bruke peng ene. 
For det første har de hatt 1KS gjen-
nom hele plasseringen, og når de inni - 
mellom hadde behov for å kjøpe noe 
ekstra til barnet, var det greit å kunne 
bruke barnetrygden. For det andre var 
de bekymret for at barnets foreldre 
kunne få tak i pengene. Der for gikk de 

inn for å bruke dem på barnet i løpet 
av plasseringen. 

Hun angrer ikke på at de valgte å 
gjøre det slik – rett og slett fordi det 
var nødvendig for å opprettholde en 
god nok standard for jenta. De bor i et 
strøk der barna er tilgodesett med ekstra 
ressurser, og fosterforeldrene har hatt 
en tanke om at det var viktig for jenta 
å kunne måle seg med de andre. 

Samtidig føler hun en slags skam 
over at hennes fosterbarn ved plasse-
ringens slutt ikke har penger som kan 
brukes når hun etter hvert skal etablere 
seg utenfor fosterhjemmet. Det er slik 
hun føler det når hun nå har fått høre 
at andre fosterforeldre har spart barne - 
trygden og dermed bidratt med en god 
økonomisk start på voksenlivet for sitt 
fosterbarn. Hun ønsker å høre hva vi 
mener. 

Svar:
Man kan ikke forvente at fosterforeldre 
skal ta av sin egen lomme for å opprett-
holde en god nok standard for fosterbar-
net, eller for å spare til barnet. Samtidig 
vet vi at det er mange som gjør dette. 
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Barnevernet bør si noe om dette – gjerne 
på et forventningsmøte med fosterhjem-
met før plasseringen. Når dette har vært 
et tema som er drøftet dem imellom, så 
vil det lettere bli et bevisstgjort valg hos 
fosterforeldre. Det er fornuftig å tenke 
nøye gjennom for hver måned om peng - 
ene kan spares eller ikke. Sannsynligvis 
vil de fleste da spare barnetrygden noen 
måneder og bruke den andre ganger. 

Når det gjelder at barnets foreldre 
kan få tilgang på pengene, så kan man 
ved å spare pengene på en BSU-konto, 
fjerne risikoen for at dette kan skje.  

Problemer
Det er et problem at det skapes for - 
skjeller for fosterbarnas økonomiske 
situasjon fordi regler slår forskjellig ut. 
Barnetrygden skaper slike forskjeller 
for norske fosterbarn. Mens noen 
fosterforeldre har mulighet til å spare 
hele barnetrygden år etter år, og der - 
med kunne gi fosterbarnet en startka-
pital ved plasseringens slutt, så har 
andre ikke sett dette som en mulighet. 
Atter andre velger å ta stilling til spa - 
ring eller bruk av barnetrygden – må-
ned for måned. 

Det sier seg selv at fosterforeldre 
som har spart barnetrygden til sitt 
fosterbarn, vil sitte med en bedre 
følelse enn de som har brukt opp alt i 
årenes løp – selv om man kan forsvare 
pengebruken. At bruk av barnetryg-
den fører til at det settes i gang dårlige 
følelser hos fosterforeldre, er et 
problem. 

Norsk Fosterhjemsforening mener 
at fosterforeldres godtgjørelse bør 
økes. I NOU 2018:18 «Trygge rammer 
for fosterhjem» foreslår Fosterhjemsut-
valget å erstatte arbeidsgodtgjøelsen 
med en skattefri stønad. Siden det 
foreslås at denne ikke skal være skatte - 
pliktig, så foreslår utvalget at stønads-
beløpet blir satt til et lavere beløp enn 
dagens KS.

Norsk Fosterhjemsforening foreslår 
at beløpet ikke settes ned, men heller 
økes. I så fall vil fosterforeldre lettere 
kunne opprettholde en god standard 
for fosterbarnet uten å måtte bruke 

barnetrygden. Det vil fremdeles være 
fosterforeldre som lar hele barnetryg-
den gå inn i husholdningen, men vi 
tror at det da vil være flere som sparer 
hele eller deler av den. 

Vi vet at det er forskjeller i den 
økonomiske situasjonen til fosterforel-
dre – noe som gjenspeiles i praksis for 
bruk av barnetrygden. Hvordan det 
skal være for den enkelte familie, må 
vurderes av familien som det gjelder. 
Vil man at barnet skal ha mer å rutte 
med i de årene som plasseringen 
gjelder, eller vil man at disse pengene 
heller skal samles til et større beløp ved 
plasseringens slutt? Det vil være mange 
faktorer som legges til i en slik vurde-
ring. 

Det er likevel riktig å påpeke – slik 
barneverntjenesten som har henvendt 
seg til rådgivertjenesten denne gang, 
gjør – at dette er barn som absolutt 
kan trenge en ekstra starthjelp når de 

skal ut i verden på egen hånd. Så lenge 
praksisen skaper forskjeller for foster-
barn og skaper dårlig samvittighet hos 
fosterforeldre som ikke har bidratt til 
en slik startkapital, så bør vi ta opp 
dette temaet til diskusjon. Det er også 
viktig at barnevernet sier noe om dette 
under oppstarten av fosterhjemsplas-
seringen. Kontaktperson bør si som 
sant er at mange fosterforeldre får 
dårlig samvittighet når de ikke har 
spart, og noen ord om at fosterbarnet 
kan trenge all den hjelp det kan få ved 
plasseringens slutt. Samtidig er det 
viktig å understreke at reglene legger 
opp til at man kan bruke barnetryg-
den til løpende utgifter – uten å få 
dårlig samvittighet. Dette i håp om at 
det blir et mer bevisstgjort valg hos 
fosterfamilien. Slik som det er nå, er 
det sikkert noen som uten å tenke 
gjennom det lar pengene gå inn i 
husholdningen slik regelen tillater. 




