
  -

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 e-post 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.

Frikjøp som tilretteleggingstiltak for fosterbarnet

Bakgrunn
Fosterhjemsomsorgen har endret 
seg i årenes løp. For 20-30 år siden 
var det knapt noe som het frikjøp 
innenfor omsorgen. Noen tiår sei - 
nere var denne praksisen med å la 
fosterforeldre bli frikjøpt fra sitt 
ordi nære arbeid, blitt så omfattende 
at myndighetene ønsket å begrense 
det. 

Grunnen til at frikjøp har økt 
stort i omfang på noen få tiår, har 
nok med flere forhold å gjøre. Ett 
av de viktigste er sannsynligvis at 
det ble bestemt politisk at foster-
hjem skulle være det foretrukne 
alternativet når barn måtte flytte fra 
sine opprinnelige familier. Flere 
krevende barn som tidligere kom i 
institusjon, ble med andre ord nå 
flyttet til fosterhjem fordi man anså 
dette som det beste for barna. Dette 
har unektelig ført til et press på 
fosterhjemmene fordi de får mer 
krevende barn å ta seg av. Da er 
veien også kortere for fosterforeldre 
til å be om frikjøp for å klare opp - 
gaven. Barneverntjenester ser også 
dette som nødvendig i mange 
tilfeller. 

Tanken bak frikjøp er at det i 
perioder kan være så krevende å ta 
seg av barnet at man kan trenge å få 
tilrettelagt omsorgen med mer tid. 
De fleste kommuner gir nå dette til 
sine fosterhjem den første tiden av 
plasseringen. Det er bra. Det som er 
mindre bra, er at frikjøp utover den 
første tiden, praktiseres svært forskjel - 
lige fra kommune til kommune. Og 
fordi et fosterhjem som trenger den 
tilretteleggingen som frikjøp gir, 
ikke nødvendigvis får det. Det vari - 
erer også i kommunene når det 
gjelder grunnlaget for frikjøp, hvor 
lenge det varer og hvilken økono-

misk kompensasjon frikjøpte foster - 
foreldre får. 

Det som også gjør ordningen til 
en lite trygg ordning for fosterhjem-
mene, er at de aller fleste fosterforel-
dre ikke dekkes av ordninger som 
ivaretar rett til tjenestepensjon når 
de blir frikjøpt fra sitt ordinære 
arbeid. Alle fosterforeldre får grunn - 
poeng knyttet til folketrygden, men 
frikjøpte fosterforeldre går glipp av 
tjenestepensjon som opparbeides 
gjennom ordinært arbeid. 

Rådgivertelefonen får mange hen - 
vendelser fra fosterforeldre som for - 
teller om en frikjøpspraksis som 
ikke skaper stabilitet og trygghet for 
fosterhjemmene. 

Som de to valgte henvendelsene 
til rådgivertelefonen denne gang 
viser, så er det flere ting som gjør at 
frikjøpsordningen ikke bidrar til at 
fosterforeldre har trygge rammer for 
det arbeidet de gjør som fosterhjem.

Første henvendelse
En fostermor ringer og vil gjerne snakke 
om sin situasjon. Hun har påtatt seg 
ansvaret for to fosterbarn – et søsken - 
par på seks og åtte år. Disse har hun 
hatt i vel et halvt år. Hun er enslig og 
får kun frikjøp med kompensasjon for 
inntektstap og utgiftsdekning. Fri kjø - 
pet er innvilget for ett år. Hun opp  le - 
ver at det er blitt trangt økonomisk. 
Fostermor lurer på om det er vanlig at 
man kun får frikjøp og ingen KS for 
den jobben en gjør? Hun opplever helt 
konkret at hun hadde mye bedre øko - 
nomi da hun kun forsørget seg selv på 
sin lønn. I tillegg fikk hun dekning av 
tjenestepensjon fra arbeidsgiver, og hun 
ville fått sykepenger fra første dag der - 
som hun ble syk. Dette er ikke inn be - 
fattet i kontrakten med barnevernet. 
Fostermor lurer på om dette er vanlig? 

Kommunene praktiserer frikjøp ulikt. Det skaper 
utrygge rammer for fosterhjemmene. I tillegg er 
det en uklar begrepsbruk knyttet til frikjøp som 
heller ikke er fordelaktig for fosterhjemmene. 
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Fostermoren vegrer seg for å snakke 
med barnevernet om å få mer penger for 
å ha disse to barna. Det føles vanskelig, 
og hun er redd hun kan bli vurdert som 
krevende og urimelig. Og at det i neste 
omgang kan gå ut over det samarbeids-
klimaet hun har med sin kontaktperson i 
barnevernet, og som hun føler det er 
viktig å ha et godt forhold til. Redselen 
for at de kan flytte barna ved konflikter 
mellom henne og barnevernet, er til stede 
hos denne fostermoren. 

Rådgivers svar
Det å ha permisjon fra jobb utenfor 
hjemmet for å kunne gi fosterbarnet 
god oppfølging, kan i første omgang 
høres forlokkende ut. Vi ser imidlertid 
flere eksempler på at dette kan slå uhel - 
dig ut for dem som velger dette. 

Egentlig er frikjøp heller ikke en 
økonomisk ytelse slik det ofte blir fram - 
stilt, men et tilretteleggingstiltak. Ved 
første øyekast kan det høres ut som at 
fosterforeldrene får en ekstra økonomisk 

ytelse ved frikjøp, men det er jo ikke 
slik. Man burde derfor ikke blandet 
dette tiltaket med den økonomiske 
godtgjørelsen til fosterhjemmet – det 
man faktisk får for oppdraget – altså 
arbeidsgodtgjøringen som betales ut 
ifra KS-satsene. Utgiftsgodtgjøringen 
er heller ikke noe fosterforeldre får for 
oppdraget, men noe som skal gå til å 
dekke utgifter som man har til klær, 
utstyr, mat, boutgifter osv. Egentlig 
som en refusjonsordning for de utgif - 
ter man har lagt ut for. Når man blan - 
der frikjøp med arbeidsgodtgjøring og 
utgiftsdekning, så blir det uoversiktlig 
for mange der ute - spesielt for dem 
som betrakter fosterhjemsomsorgen 
fra utsiden og som ikke vet hvordan 
det er. 

I fjor på disse tider kom en offentlig 
utredning om fosterhjemsomsorgen, 
en såkalt NOU. Myndighetene satte i 
sin tid ned et utvalg som skulle gjennom - 
gå fosterhjemsomsorgen med et kritisk 
blikk og komme med sine anbefalinger 

til hva man burde gjøre innenfor ut - 
valgte problematiske områder. Frikjøp 
var ett av temaene dette offentlige 
utvalget skulle utrede. 

Fosterhjemsutvalget foreslår en lov - 
regulert rett til frikjøp ved permisjon 
den første perioden etter at barnet har 
flyttet inn, hvor varigheten av frikjøpet 
graderes etter barnets alder. Det fore - 
slås at eldre barn skal ha kortere lengde 
for frikjøp enn små barn. Utvalget 
synes å gå inn for at fosterforeldre får 
fosterhjemsgodtgjørelse i tillegg til 
frikjøp. Utvalget foreslår dessuten at 
det innføres en generell ordning som 
kompenserer frikjøpte fosterforeldre i 
ordinære fosterhjem for tap av obliga-
torisk tjenestepensjon. 

Noe av bakgrunnen for utvalget var 
å lage mer lik praksis for frikjøp i 
Norge. 

Utvalget skriver at deres forslag inne - 
bærer en omfattende omlegging av 
arbeidsgodtgjøring og praksis for fri - 
kjøp. Foreningen har i sitt høringsinn-
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spill advart mot å redu sere dagens 
praksis for frikjøp uten på forhånd å 
ha kunnskap om effekten av dette  
(se foreningens høringsinnspill på 
www.fosterhjemsforening.no).

Det vi vet, er at det for noen år 
siden kom en anbefaling fra barne-
vernsmyndighetene til kommunene 
om at man ikke lenger skulle betale 
noe utenom frikjøpet. Altså at foster-
hjemmene bare skulle få frikjøpet og 
ikke noe utenom. Etter dette har 
ordningen blitt praktisert på forskjel-
lige måter der ute, men mange kom-
muner legger kun til rette med frikjøp. 
Dette mener vi er urimelig all den tid 
fosterhjemmene heller ikke får pen-
sjonsrettigheter og sykepengerettighe-
ter når de er frikjøpt fra arbeidet sitt. 

Andre kommuner betaler foster-
hjemmene en eller flere ekstra KSer i 
tillegg til frikjøpet. Disse fosterforel-
drene får ekstra godtgjørelsen for opp - 
draget, noe som betales ut ifra KS-
satsene. Den bør ikke barnevernet ved 
noen omstendigheter rokke ved. Det 
er den som viser at fosterforeldre får 
noe for den store ekstra innsatsen de 
gjør ved å ta til seg et vanskeligstilt og 
sårbart barn. Dette er det stor enighet 
om, og noe fosterforeldre ofte får høre. 
Dette harmonerer ikke helt med den 
praksis som det for noen år ble lagt 
opp til, der fosterhjemmene kun blir 
frikjøpt sitt arbeid. 

Fosterbarn trenger ekstra oppføl-
ging, tilrettelegging, omsorg og kjær - 
lighet. Det kan man heller ikke tvile 
på. Dette er en selvfølge all den tid 
barnet har levd i kortere og lengre tid 
med så dårlige hjemmeforhold at det 
har måttet flytte derfra. Selve flyttin-
gen til nye omsorgspersoner vil også 
sette seg som sår i barn flest. 

På grunn av at det kan være svært 
krevende å følge opp fosterbarn, slik 
denne fostermoren opplever, så bør det 
legges det til rette for at fosterhjemmet 
kan følge barnet ekstra opp. Krevende 
barn er jo ikke bare det på dagtid – da 
man vanligvis arbeider – men gjennom 
hele sin våkne tid. 

Vår rådgiver som snakket med 
denne fostermoren, anbefalte henne å 

ta kontakt med sin kontaktperson i 
barnevernet for å be om et møte og disku - 
tere situasjonen. Hun har påtatt seg en 
stor oppgave med disse barna, og får i 
realiteten ikke noe for dette pr i dag. 
Frikjøpet er et tiltak knyttet til barnets 
behov og innebærer ikke noen ekstra 
godtgjørelse til fostermor, men er en 
erstatning for inntektstapet hun lider. 
Det har ikke noe med fostermor å 
gjøre – annet enn at det er hun som 
kan muliggjøre dette ved å si seg villig 
til å bli frikjøpt sitt arbeid for en peri - 
ode. Hun taper noe på frikjøpet, så på 
en måte så blir det et fellesprosjekt 
økonomisk for henne og barnevernet. 

Fostermor får også råd om å hen - 
vende seg skriftlig til barnevernet for å 
avklare sin økonomiske situasjon fram - 
over. Sender hun en skriftlig søknad 
har hun krav på å få et skriftlig svar, og 
kan dokumentere henvendelsen i etter - 
tid.

Det fremgår av vedlegg til foster-
hjemsavtalen (Fosterforeldres arbeids-
rettslige stilling og deres sosiale rettig - 
heter per 1. nov 2010) at for rett til 
full sykepengedekning fra første syke - 

dag kan det tegnes tilleggsforsikring. 
Behovet for slik forsikring bør avklares 
mellom fosterforeldre og barneverntje-
neste. Det fremgår at en eventuell 
forsikring bør dekkes av barneverntje-
nesten. 

Andre henvendelse
En fostermor ringer og forteller at hun er 
fosterhjem for ei lita jente på rundt to år.  
Jenta har bodd hos henne i vel ett år og 
hun har avtale med barnevernet om at 
hun skal være frikjøpt i to år.  Barnever-
net anså plasseringen som en «langtids-
plassering».  Foreldrene har anket saken 
som har vært oppe i tingretten.  Der ble 
det vedtatt at jenta skal tilbakeføres til 
sine foreldre.

Fostermor er fortvilet.  Både fordi 
hun har knyttet seg til barnet som hun 
nå må «gi fra seg».  Men også fordi hun 
har permisjon fra sin stilling.  Denne 
stillingen kan hun ikke få tilbake før 
permisjonstiden utløper siden arbeidsgi-
ver har ansatt en vikar som har rett å bli 
i stillingen i de to år som fostermors 
permisjon varer.  Det betyr at fostermor 
vil stå uten jobb og uten oppdrag for bar-
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nevernet.  Hva skal hun leve av?  Finnes 
det noen ordninger som kan hjelpe henne 
i en slik situasjon?

Rådgivers svar
Rådgiver formidler at dette er en lei 
sak. Både på grunn  av den vonde 
følelsen det må være å oppdage at det 
barnet som fostermor trodde hun 
skulle gi omsorg og støtte i lang tid 
framover, plutselig blir tilbakeført til 
foreldrene. Leit også på grunn av 
fostermors bekymring for hvordan 
barnet vil få det.  Og også bekymring 
for sin egen situasjon.  

Fosterforeldre som mister foster-
hjemsoppdraget har rett til dagpenger 
fra NAV som følge av at inntekt de har 
hatt, anses som pensjonsgivende inn - 
tekt. Hun må derfor søke NAV om 
dette snarest mulig. Fostermor kan for-
søke å få et annet oppdrag for den 
arbeidsgiveren hun har.  Kanskje er det 
mulig selv om fostermor ikke ser det 
som en mulighet i dag?  Hun bør for - 
søke å snakke med arbeidsgiver. Hun 
kan også søke økonomisk sosialhjelp 
dersom det tar tid før hennes økono-
miske situasjon blir avklart.

Avslutning
Norsk Fosterhjemsforening har over 
lengre tid arbeidet med frikjøpsproble-
matikken. Da Fosterhjemsutvalget la 
fram sin NOU, Trygge rammer for 
fosterhjem, for et års tid siden, så var 
frikjøp for fosterforeldre noe av det 
utvalget skulle vurdere. Foreningen 
hadde da i lengre tid drevet påvirk-
ningsarbeid knyttet til temaene utval - 
get skulle utrede, også til frikjøpspro-
blematikken.

I mandatet til utvalget ble arbeids-
godtgjøring, utgiftsdekning og frikjøp 
fra arbeid løftet fram som økonomiske 
ytelser. Opplæring, veiledning og til - 
rettelegging ble i NOUen løftet fram 
som faglige tiltak.

Det som kan bli misvisende i et slikt 
bilde, er at frikjøp ikke er en økono-
misk ytelse som blir gitt for en jobb, 
men en tilretteleggingspraksis. Man får 
mulighet til å rette en større innsats 
mot fosterbarnet en periode for å følge 
opp barnet tett nok. Det er slik tilrette - 
legging for fosterbarnet frikjøp handler 
om. Når man presenterer frikjøpstilta-
ket som en økonomisk ytelse for foster - 
foreldre, så vil man kunne skape et 

uriktig bilde av denne praksisen som 
en økonomisk ekstraytelse som blir gitt 
fosterhjemmet. 

Utvalget foreslår at frikjøp utover 
første periode barnet bor i fosterhjem, 
knyttes til tiltak som er begrunnet i 
barnas behov. Det legges opp til at det 
ikke skal være noe automatikk i fortsatt 
frikjøp, og at dette må det forhandles 
om. Frikjøp kan gi fosterforeldrene 
mulighet for å gjennomføre tiltakene 
på en god måte. Dette støtter oppun-
der synet på at det er et tilretteleg-
gingstiltak og ikke et økonomisk tiltak. 
Slik man framstiller det nå, sauses alt 
sammen slik at man ikke helt ser hva 
som er ingrediensene i «suppa». Det er 
ingen tjent med. 

Dagens praksis for frikjøp rundt om 
i ulike barneverntjenester fører ikke 
bare til utrygge rammer for fosterfor-
eldre på grunn av ulik praksis i kom-
munene. Den omtales også av myndig-
hetenes på en uklar måte som foster - 
hjem mene ikke er tjent med. Norsk 
Fosterhjemsforening ønsker at man her 
rydder opp i begrepsbruken. 




