Er du som politiker kjent med de utfordringer
fosterhjemmene står i?
Dette er noe du som politiker kan gjøre noe med!
Vi ønsker å bidra til at du som folkevalgt politiker, lokalt eller nasjonalt, får
kunnskap og innsikt på fosterhjemsområdet.
Norge trenger flere fosterhjem, men……
Mange fosterforeldre i kommunale fosterhjem anser det som helt utrolig at de – som utfører et av
samfunnets viktigste oppdrag– utsettes for helt uvirkelige situasjoner. De står helt uten rettigheter
til å ivareta fosterbarnets behov eller egne økonomiske forutsetninger, og behov for hjelp,
veiledning og støtte. Dette gjør at god del fosterforeldre ikke kan anbefale andre å bli fosterhjem,
selv om de er veldig glade i fosterbarnet sitt.
➢ Visste du at det i dag ikke er noen systematisk kartlegging av omsorgsplasserte barns
utfordringsbilde innen helse og mestringsevne, slik at man sikrer at disse utsatte barna får riktige
tiltak?
➢ Er du klar over at barn i fosterhjem er særdeles sårbare, og har et stort behov for kvalifiserte og
spesialiserte omsorgstiltak og skreddersydd tilrettelegging?
➢ Visste du at det ikke finnes felles kriterier i barnevernet som legges til grunn ved avgjørelse om
disse barna kommer i statlige familiehjem, hos private aktører eller i ordinære kommunale
fosterhjem eller på institusjon
➢ Er du klar over at så mange som 30 – 50 prosent av barn i fosterhjem opplever ikke planlagte
flyttinger fra fosterhjem, og at den største årsaken til utilsiktede flyttinger er at fosterhjemmene
opplever at de ikke mestrer å stå i fosterhjemsoppdraget fordi de ikke får den hjelpen og
oppfølgingen de trenger?
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➢ Visste du at kvalifisert veiledning og oppfølging kan være helt avgjørende for at fosterforeldre
kan forstå barnet, gi det riktig omsorg, og makte å stå i oppdraget over tid?
➢ Er du klar over at frikjøp i mange tilfeller er et særdeles viktig tilretteleggingstiltak for
fosterbarnet og hjemmets mulighet til å stå i oppdraget, men at man ikke har krav på dette?
➢ Er du klar over at fosterforeldre som er frikjøpte og blir syke, ikke får rett til sykepenger før 17.
sykedag?
➢ Visste du at frikjøpte kommunale fosterhjem ikke har rett på tjenestepensjon når de, som følge
av tilrettelegging for barnets behov, er hjemme, istedenfor i jobb utenfor hjemmet?
➢ Visste du at fosterforeldre som er frikjøpt ofte ikke får noen godtgjørelse for å være fosterhjem,
men det får fosterforeldre som er i jobb utenfor hjemmet?
➢ Er du klar over at fosterforeldre kan komme i store økonomiske vanskeligheter ved enkelte NAV
ytelser, som følge av at de er fosterforeldre? For mange kan det bety en økonomisk ruin og store
tilbakebetalings/ avkortningskrav.
➢ Er du klar over at mange fosterbarn med funksjonsnedsettelser blir kasteball i systemet, og i
etterverns fasen har en meget usikker og sårbar situasjon?
➢ Visste du at fosterforeldres rettsstilling og dermed barnets situasjon, er regulert i en
«privatrettslig» kontrakt med barnevernstjenesten, hvor vesentlige betingelsene ensidig kan
endres fra barneverntjenestens side underveis, uten at fosterforeldre har klagemulighet?
➢

Er du klar over at fosterhjemsomsorgen, som jo er en del av norsk helse og velferdstjenester,
ikke er tuftet på lover og rettighetsbaserte regler som ellers i velferdsretten? Den enkelte
saksbehandlers oppfatning avgjør forhold av avgjørende betydning for fosterhjemmets og
barnets situasjon. Akuttflytting av barn ut av fosterhjemmet kan besluttes uten at avgjørelsen
overprøves.

➢ Visste du at fosterbarn mangler noen som kan stå på for dem i de tilfeller hvor forvaltningen
svikter? Fosterforeldre, som ofte kjenner barnet best, har ikke rett til å ivareta barnets interesser
og påklage uriktige offentlige avgjørelser som gjelder barnet.

Hva skulle Norge gjort uten fosterhjemmene?
Forstår du nå at det er en god del fosterforeldre som ikke kan anbefale andre å bli
fosterhjem, selv om de er veldig glade i fosterbarnet sitt?!

Ta kontakt med oss om du vil lære mer eller ønsker dialog, vi er her for deg som ønsker å
vite mer om fosterhjemsområdet – vi har brukerkompetansen!
Med vennlig hilsen Norsk Fosterhjemsforening

Tone Granaas
Generalsekretær

Marianne Oftedahl
Fag- og interessepolitiskansvarlig
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