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                                 Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforening 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.

Vi er et kommunalt fosterhjem for en 

gutt på 7 år. I disse tider vi nå er i, 

risikerer jeg å bli permittert fra min 

jobb i et stort konsulentselskap. Har 

hørt at om man mottar fosterhjems-

godtgjøring, så vil det føre til av-

kortning av dagpenger, hvis jeg blir 

permittert. Er det riktig?  

Svar: 
Nei, det skal ikke skje avkortning av 

fosterhjemsgodtgjørelse mot dag-

pengeytelsen. Dersom fosterforeldre 

opplever dette, ber vi om at man tar 

kontakt med Norsk Fosterhjems-

forening. 

Foreningen har tidligere jobbet for 

å få på plass en ordning for foster-

foreldre som kommer på dagpenge-

ytelse fra NAV, men som opplever at 

det skjer avkortning mot den godt-

gjørelse de mottar for arbeidet som 

fosterhjemsoppdraget. Det ble etter 

hvert vedtatt en ordning som trådte i 

kraft 1.1.2018 gjennom forskrift til  

folketrygdloven. Denne forskriften 

sørger for at det ikke skjer avkortning 

i dagpengeytelsen som følge av 

fosterhjemsgodtgjøringen. 

Forskriften lyder slik: 

§ 4-5. (unntak fra reglene om 

gradering for fosterforeldre)

Dagpengene reduseres ikke ved 

arbeid som fosterforeldre.

Ordningen som ble innført i januar 

2018, er betegnet som en «overgangs-

ordning» og gjelder inntil man finner 

en løsning på problemet med hvordan 

fosterhjemsgodtgjørelsen skal behand- 

les i forhold til NAV-ytelser. Det er 

kun for ytelser som dagpenger og 

arbeidsavklaringspenger man pr i 

dag har funnet en løsning på dette 

problemet. Dette behandles i departe- 

ment for tiden. 

Problemet i forhold til NAV-ytelser 

og spørsmål om avkortning, oppstår 

fordi arbeidsgodtgjørelsen regnes 

som pensjonsgivende inntekt. For- 

slaget fra Fosterhjemsutvalget var at 

man ikke gjør ytelsen pensjonsgi-

vende, men mer ser på det som en 

stønad, og reduserer beløpet foster-

foreldre mottar lik den ytelsen de 

mottar etter skatt.  Foreningen har 

vært imot at fosterforeldre skal gå 

glipp av pensjonsopptjening. Vi 

ønsker at man beholder gjeldende 

ordning og gjør den permanent, 

samt utvider den til å gjelde alle 

ytelser i NAV som er ment å dekke 

ytelser til livsopphold. 

Avkortning av 
dagpengeytelser mot 
fosterhjemsgodtgjørelsen

Norsk Fosterhjemsforening får som vanlig en rekke henvendelser både muntlig og skriftlig inn til sin 

rådgivningstjeneste. En god del henvendelser i det siste, gjelder situasjonen for fosterhjem i dagens unntakstilstand.  
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– SPØR RÅDGIVER –

                                 Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforening 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.

Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstelefon har åpent på torsdager mellom 

klokken 09.00 og 15.00. Ring våre fagkonsulenter på telefon 465 00 847.

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

Vi er fosterforeldre for en jente på 5 

år. Vi lurer på hva vi skal gjøre fordi 

jenta skal nå ha samvær med sin mor, 

og vi er redde for smitterisiko. Jeg er 

selv i risikogruppe, og ønsker helst å 

utsette samværet, men kontakt-

person i barneverntjenesten står fast 

på at samvær skal gjennomføres. 

Svar: 
Vi viser til at det vil være barnevern-

tjenesten som må avgjøre spørsmålet 

om samvær skal gjennomføres og vur- 

dere de hensyn som gjør seg gjeldende 

i saken. Dersom dere anser det uforsvar- 

lig, så be om en ny vurdering av spørs- 

målet knyttet opp mot risiko for smitte. 

Be om at barnevernleder vurderer saken, 

eventuelt be om at kommunelegen 

kontaktes hvis mulig, dersom det gjør 

seg gjeldende særskilte smittehensyn.  

Barne-, ungdoms- og familiedirekto- 

ratet (Bufdir) har på sin nettside (Bufdir.

no) mye viktig informasjon, blant annet 

om samvær. På foreningens hjemme-

side har vi gjengitt mye av dette (foster- 

hjemsforening.no). Vi viser blant annet 

til følgende utdrag fra siden hvor 

Bufdir angir følgende:

Samvær
Vi vil minne om at samvær er en rettig- 

het for barn og foreldre, og at utgangs- 

punktet må være at samværene skal opp- 

rettholdes. Derfor skal barneverntje-

nesten så langt det lar seg gjøre, gjen- 

nomføre samvær i henhold til vedtak.

Så langt det er mulig, skal altså sam- 

vær gjennomføres som vanlig. Hvis det 

ikke er mulig å gjennomføre samvær på 

vanlig måte, uten at det er i strid med råd 

fra myndighetene om å begrense risiko 

for smitte, bør dere vurdere en annen 

form for kontakt med barnets foreldre i 

tiden framover. Kommunal barnevern-

tjeneste bør så raskt som mulig infor-

mere fosterforeldre om hvordan samvær 

skal gjennomføres. Barneverntjenesten 

skal følge rådene om smittereduserende 

tiltak, slik som god håndhygiene, be- 

grense antall mennesker som er samlet, 

og sikre fysisk avstand der det er mulig.

Samvær og risiko for smitte

Avlastning
Hvordan er det med avlastning i disse 

tider, vil det fortsatt kunne gjennomfø- 

res? Vi er veldig avhengig av avlastnings-

tiltaket for å få noen pustepauser nå og 

da. 

Bufdir skriver på sin hjemmeside: 

Bruk av besøkshjem under 

koronapandemien

Mange lurer på om barn i fosterhjem 

fortsatt kan bruke tilbudet om besøks- 

hjem eller annen avlastning under 

koronapandemien. Bufdir anbefaler at 

dette tilbudet opprettholdes, med 

mindre spesielle grunner taler mot 

det. Spesielle grunner kan være at 

barn eller voksne har forkjølelsessymp- 

tomer, eller at de voksne i besøkshjem- 

met eller barnet selv, har underlig-

gende helseproblemer som gjør dem 

særlig utsatt.

Vi anbefaler at dere

•  vurderer behovet deres for å bruke 

besøkshjem eller avlastningshjem i 

perioden framover

•  følger nøye med og fortløpende 

vurderer smitterisikoen for dere selv 

og besøkshjemmet


