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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.

Jeg lurer på om dere kan hjelpe meg. 

Vi har et fosterbarn som etter hvert 

har fått større utfordringer enn vi 

hadde forestilt oss. Barneverntjenes-

ten har derfor besluttet å flytte barnet 

da barnet trenger langt mer oppføl-

ging enn vi kan gi. Barneverntjenes-

ten har sagt opp fosterhjemsavtalen 

vi har inngått med dem. Det er uklart 

for meg hvilke rettigheter jeg har til 

fosterhjemsgodtgjørelse i oppsigelses- 

tiden, jeg har kun fått en muntlig opp- 

sigelse. Jeg har ingen jobb å gå til- 

bake til nå. Har vært frikjøpt de siste 

årene for å følge opp barnet. 

Svar: 
Av fosterhjemsavtalen punkt 7 – Opp- 

hør av avtaleforholdet – går det frem 

at oppsigelsesfristen er tre måneder, 

og at oppsigelsen skal være skriftlig. 

Siden du kun har mottatt en muntlig 

oppsigelse vil oppsigelsestiden slik vi 

ser det, først begynne å løpe fra du 

har mottatt en skriftlig oppsigelse. 

Når det gjelder fosterhjemsgodtgjø-

relse så har du også i oppsigelses-

tiden krav på den avtalte arbeids-

godtgjøringen. Det er kun utgiftsdek-

ning som opphører fra det tidspunkt 

barnet flytter ut. 

Fosterhjemsavtalen har et unntak for 

rett til arbeidsgodtgjøring i opp- 

sigelsestiden dersom dere krever at 

barnet flytter før oppsigelsestidens 

utløp og dette ikke skyldes forhold 

knyttet til barnet. Vi kan ikke se ut 

ifra det opplyste, at dette unntaket er 

aktuelt i deres sak. 

Dere bør skriftlig informere barne- 

verntjenesten om deres krav på skrift- 

lig oppsigelse, og rett til arbeidsgodt- 

gjørelse i oppsigelsestiden regnet fra 

mottak av denne. 

Dersom det er vanskelig å få ny jobb, 

bør du snarlig kontakte NAV slik at 

du får ivaretatt din rett til dag- 

penger samt hjelp til å komme ut i ny 

jobb. 

Oppsigelse av 
fosterhjemsavtalen 
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“Dere bør skriftlig informere barneverntjenesten om deres 
krav på skriftlig oppsigelse, og rett til arbeidsgodtgjørelse  

i oppsigelsestiden regnet fra mottak av denne. „

Mange fosterforeldre synes det er uklart hvilke rettigheter de har til fosterhjemsgodtgjørelse i oppsigelsestiden.
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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

Vårt fosterbarn har knust en rute i 

nabolaget, og vi fosterforeldre sitter 

nå med et erstatningskrav på ut-

bedring av dette. Vi synes det er 

urimelig om vi skal dekke dette, 

samtidig som vi er usikre på om vi 

kan kreve det dekket av barnevern-

tjenesten.

Svar:  
Fosterforeldre er, som den store hoved- 

regel, ikke ansvarlig for skade som 

fosterbarnet utfører på andre perso-

ners eiendom. Som fosterforeldre må 

dere følge opp og passe på foster-

barnet så det ikke havner i skadelige 

situasjoner eller skader seg selv eller 

andre.  

Departementet har uttalt at man ikke 

kan kreve at fosterhjemmets hjem-

forsikring skal benyttes til å dekke 

utgifter til skadeverk eller egenandel 

som fosterbarnet måtte påføre andre. 

Hovedregelen etter fosterhjemsav-

talen er at alle utgifter som kommer 

som følge av fosterhjemsplasseringen, 

skal dekkes av barneverntjenesten. 

Dette kommer frem av fosterhjems-

avtalens pkt 6.3.3, og omfatter blant 

annet skader som fosterbarnet på- 

fører fosterhjemmet. Når det gjelder 

skader som fosterbarnet forårsaker 

på andre enn fosterhjemmets ting 

eller eiendom, fremgår det av foster- 

hjemsavtalen at ansvar for skader 

barnet måtte påføre tredjemann, 

reguleres av «alminnelige erstat-

ningsrettslige regler». Etter lov om 

skadeserstatning er barn og ung- 

dom under 18 år, pliktig til å erstatte 

skade de gjør forsettlig eller uakt-

somt. De kan således bli erstatnings-

ansvarlig hvis det finnes rimelig under 

hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, 

økonomisk evne og forholdene ellers. 

Med mindre det er snakk om hærverk 

forvoldt av en ungdom, så skal det 

antagelig i de fleste tilfeller mye til for 

at barn blir erstatningspliktige. 

Departementet har tidligere uttalt at 

barneverntjenesten i den kommunen 

som er ansvarlig for plasseringen av 

fosterbarnet, må sørge for at foster-

barnet er tilstrekkelig forsikret og at 

det, som den klare hovedregel, også 

må være ansvarlig for fosterbarnets 

eventuelle skadelige handlinger. 

Fosterbarnet mitt har knust  
en rute – hvem dekker 
reparasjonen? 

“Departementet har uttalt at man ikke kan kreve 
at fosterhjemmets hjemforsikring skal benyttes til 
å dekke utgifter til skadeverk eller egenandel som 
fosterbarnet måtte påføre andre. „

Som fosterforeldre må dere følge opp og passe på fosterbarnet så det ikke havner i skadelige 

situasjoner eller skader seg selv eller andre.  Fosterforeldre er imidlertid, som hovedregel, ikke 

ansvarlig for skade som fosterbarnet utfører på andre personers eiendom.


