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Norsk 
fosterhjemsforening

• Nærmere 4000 medlemmer

• 200 tillitsvalgte

• Største brukerrepresentant for 

fosterforeldre og deres barn og 

fosterbarn

• Ekspert på fosterhjemmenes indre liv!



• Foreningen har ikke fått være 

representert ved ansatte eller 

tillitsvalgte for foreningen !

• Fosterhjemsperspektivet er dermed 

ikke ivaretatt godt nok



Trygge rammer ? 

Foreningen peker på: 

• Vi savner fortsatt en helhetlig gjennomgang 

av fosterhjemsomsorgens utfordringer.

• Endringer på området bærer preg av et 

lappeteppe og manglende helhet



Endring av tiltakskjeden  

Nedlegging av barneverninstitusjoner 

medfører at helt ordinære fosterhjem får barn 

med stadig større og mer sammensatte 

behov.

Dette stiller store krav til sikring av 

forutsigbare rammevilkår



Mål med trygge rammer for 
fosterhjem: Sikre barn trygg 
omsorg i fosterhjem!
De er de mest sårbare 
barna



Fosterforeldre gjør en 
fantastisk samfunns-
innsats- men har usikre 
rammevilkår 



Fosterforeldre har sendt mange 

historier som forteller om stor 

uforutsigbarhet og utrygghet for dem!



Trygge 

rammer?

FORSTÅELSE

ØKONOMISKE TILTAK FAGLIGE TILTAK



- Vi stiller spørsmål ved om man helt ut 

forstår de mange utfordringer som 

fosterfamiliene står i.  



• Fosterhjem er uvanlige familier! 

Våre mest sårbare barn



• Fosterhjem handler om forebygging

- En plassering er et risikoprosjekt

- Det er stort behov for forutsigbarhet og 

tilstrekkelige økonomiske og faglig 

støtte. Hjelp i forkant viktig

- Rettighetsbaserte ytelser nødvendig

Våre mest sårbare barnVåre mest sårbare barn



Skal barna sikres 
trygghet må 
fosterfosterforeldrene 
sikres trygge, 
forutsigbare 
rammevilkår som er 
rettighetsbasert



Trygge rammer forutsetter statlig, 

ikke kommunalt ansvar for 

fosterhjemsomsorgen!



Hva er foreningen enig 
i?
• Mer enhetlig regelverk i landet 

med, rettighetsfesting av visse 

grunnytelser

• Satsing på faglig hjelp og 

oppfølging av fosterhjem og 

forslag om  faglige retningslinjer 

viktig.

• Viktig med spesialisert veiledning 

fra spiss kompetansesentre –

men bør være statlig og ikke 

kommunalt ansvar



Hva er foreningen enig 
i?
• Ja til konfliktløsningsorgan- en 

nyvinning- hvordan det blir 

utformet vil ha mye å si for 

utvikling av trygge rammer. Må 

fatte bindende avgjørelser og ha 

høy autoritet!

• Kompensasjon for tap av 

tjenestepensjon til frikjøpte viktig, 

må lovreguleres lik de statlige 

familiehjemmene. 

• Behov for mer forskning viktig



Hva er vi uenig i

• Beskrivelse av fosterhjem som mest 

mulig lik «vanlige familier»

• Arbeidsgodtgjørelsen må ikke 

omgjøres til stønad. 

• Den må fortsatt være pensjonsgivende 

inntekt så fosterforeldre ikke taper 

trygderettigheter. 

Man må løse problemer i forhold til 

trygdeavkortning for de dette gjelder

på annen måte enn å ta fra alle.



Hva er vi uenig i

• Frikjøp i den første fase av plassering 

her må lengden frikjøp være lik for alle 

barn

• Frikjøp etter den første fasen skal 

fortsatt være basert på forhandling-

dette er det vanskeligste tema og stor 

grad av uforutsigbarhet. Vi vil ha 

rettighetsbasert løsning

Frikjøp er veldig viktig tiltak, men 

utvalget synes å ville stramme inn 

dette.



Hva er vi uenig i

• Forslaget gir ikke fosterforeldre 

trygghet på områder hvor 

fosterforeldre i dag opplever stor 

usikkerhet – behov mer rettigheter!

• - fortsatt forhandlinger om frikjøp etter 

første fase

• Det gir utrygghet når det heter at man 

legger opp til en omfattende 

omlegging av praksis for frikjøp 

• Omlegging må ikke skje før 

konsekvenser er utredet



Hva er vi uenig i

• - uforutsigbarhet mht stilling på 

arbeidsmarkedet for frikjøpte –disse er 

ikke ivaretatt

• - ikke styrkede rettigheter i forhold til 

flytting av fosterbarn mot 

fosterforeldres vilje- en uttalerett sikrer 

ikke fosterforeldre 

• Ettervern må gis et rettslig innhold –

og man må aktivt skrive seg ut av 

ettervernet.



Punkter som mangler for 
trygge rammer 

• Lovfesting av at alle barn må utredes

• Tilstrekkelig kapasitet i barnevernet

• Barn med funksjonsnedsettelser og 

tvist om økonomisk ansvar ikke løst

• Styrket rettssikkerhet for fosterhjem 

ved flytting fra fosterhjemmet

• Beskrivelse av målgruppe for statlige 

fosterhjem- skillet er i dag tilfeldig



Punkter som mangler for 
trygge rammer

• Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling 

må sikres- rett til permisjon så lenge er 

frikjøpt. 

Sikre tilbakeføring til arbeidslivet etter       

frikjøp. 

• Rett på besøkshjem

• Sikring av tilstrekkelig økonomiske 

ressurser i kommunene



Takk for meg !



Vår vurdering av NOU’en

- Vi har en rekke spørsmål: 

-- Vil det bli tilstrekkelig ressurser hos 

kommunene til både frikjøp og veiledning?

- Mye må fortsatt skje i forhandling – vil 

fosterforeldre få reell hjelp av 

konfliktløsningsorgan?

- Fosterforeldre har fortsatt lite rettslig vern i 

forhold til utilsiktede flyttinger fra fosterhjem.

- Lite annerkjennelse av fosterforeldre

- Bør spisskompetansemiljø for veiledning 

være et kommunalt ansvar?



Får du hjelp om du har konflikt 
med barnevernstjenesten?



Forslaget: 

• Uttalerett for fosterforeldre i saker om flytting 

• Ingen utvidelse av klagerettigheter for fosterforeldre 

om fosterbarn flyttes 

• Plikt for barnevernstjenesten til å samarbeide med 

fosterforeldrene, skal fremgå av fosterhjemsavtalen

• Det opprettes et konfliktløsningsorgan som kan bidra 

til å avklare spørsmål barnevernstjenesten og 

fosterforeldre er uenige om

• Det skal gis en adgang til godtgjøring til dekning av 

tapt inntekt ved frikjøp i særlige tilfeller kan forlenges 

ved oppsigelse av fosterhjemsavtalen.

• Det foreslås ikke noen spesielle ordninger som trygger 

fosterforeldre som må si opp jobben sin



Foreningens foreløpige syn:

Positivt:

- Forutsigbarhet og ensartethet og 

rettighetsfestede ordninger

- Viktig styrke faglig hjelp og oppfølging

- Viktig å satse på forskning 

- Nyvinning med konfliktløsningsorgan

- Positivt at man foreslår å gi frikjøpte 

tjenestepensjon og fosterhjemsstønad



Foreningens foreløpige syn

Negativt :

- En fosterfamilie er ikke en vanlig familie

- Uenig i at godtgjørelse omgjøres til stønad 

og at den ikke skal gi trygderettigheter

- Godtgjørelse bør heves vesentlig

- Uenig i gradering av frikjøp ved plassering

- Frikjøp er særdeles viktig og vi er bekymret 

for om det blir begrenset adgang til dette 

viktige virkemiddelet. 

- Fosterforeldre som må si opp jobben på 

grunn av frikjøp må ivaretas, dette er ikke 

løst.

- Ettervern og fosterfamilietilknytning må 

ivaretas



Punkter som mangler 

- Grundig utredning før plassering – hvordan 

kan man ellers sikre riktige tiltak? 

- Tilstrekkelig kapasitet – bemanningsnorm i 

barnevernet

- Styrket rettssikkerhet – fosterforeldre må få 

parts og klagerettigheter : hvem skal ivareta 

fosterbarnet når fosterforeldre ikke kan? 

- Avvikling av den statlige refusjonsordning gir 

grunn til alvorlig bekymring – vil kommunene 

ha råd til å velge riktige tiltak når de skal 

betale alt selv?



Klageorgan –Det må bli 
effektivt om det skal ha 
noen effekt



Vår vurdering av NOU’en

- -Det som gjøres til rettigheter for 

fosterforeldre av økonomiske forhold er 

ofte allerede ivaretatt ved 

kontraktsinngåelse ved plassering. 

- Det er under plassering og ved 

endrede forhold man trenger økt 

forutsigbarhet og sikring av at 

hjemmets behov ( og dermed barnets 

behov)  blir ivaretatt



Vår vurdering av NOU’en

- - Trygge rammer forutsetter: 

- - Må forstå utfordringsbildet

- tiltak som settes inn må treffe

- tilstrekkelige ressurser hos bvtj

- fosterforeldre må kunne 

forutberegne sin rettsstilling og påvirke 

- fosterforeldre må få parts-

rettigheter og kunne påklage 

utilsiktede flyttinger 


