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Sjekkliste - følgende punkter bør inn i fosterhjemsavtalen:  
 

• Prinsipper som ligger til grunn for oppdraget med hensyn til økonomi. 

- Fosterforeldre skal ikke tape økonomisk, eller påføres utgifter ved å ta på seg et 
fosterhjemsoppdrag.  

- Barneverntjenesten tar på seg det fulle økonomiske ansvaret for at 
fosterhjemmet ikke skal tape økonomisk på å påta seg fosterhjemsoppdraget.  

- Fosterhjemmet skal alltid motta en særskilt fosterhjemsgodtgjørelse for å stå i 
oppdraget som fosterhjem 24 timer i døgnet, som utbetales helt uavhengig av om 
fosterhjemmet er helt eller delvis frikjøpt. 

 
• Helsekartlegging og informasjon   

- Barneverntjenesten er ansvarlig for at barnet undergis en helseutredning av fysisk 
og psykisk helse, samt avklarer hvilken helsemessig oppfølging barnet har behov 
for. Dette skal så sant det er mulig skje før plassering i fosterhjemmet. 

- Fosterforeldre skal ha rett til helseinformasjon om barnet før de tar stilling til om 
de påtar seg fosterhjemsoppdraget 

- Fosterforeldre skal gis fullt innsyn i helseinformasjon om barnet så lenge 
fosterhjemsoppdraget varer.  

- Jf også fosterhjemsavtalen pkt 4.1. 
 
• Sikring mot økonomisk tap ved frikjøp – dekning av inntektstap og tjenestepensjon 

- Frikjøp er et tilretteleggingstiltak for å ivareta omsorgen for barnet.  

- Ved frikjøp helt eller delvis i perioden barnet er plassert, er barneverntjenesten 
forpliktet til å erstatte fosterforeldrenes tap av lønnsinntekt. Barneverntjenesten 
forplikter seg samtidig til å kompensere for tap av opptjening av tjenestepensjon, 
eller sørge for slik ordning for fosterforeldrene. 

 
• Yrkesskadedekning  

- Barneverntjeneste forplikter seg til å tegne frivillig yrkesskadedekning for 
fosterforeldrene iht folketrygdloven 13-13 og bekoste dekning av dette så lenge 
plasseringen varer.  

 
• Sykepenger 

- Fosterforeldrene skal ha rett til sykepenger fra første sykedag dersom de blir 
sykmeldt fra fosterhjemsoppdraget. Barneverntjenesten forplikter seg til å tegne 
og betale tilleggsforsikring etter folketrygdloven 8-49 eller selv dekke sykepenger 
disse dagene. (Uten slik avtale har man kun rett til sykepenger fra 17. dag.)  

 
• Rett til godtgjørelse for å ta på seg oppdrag som fosterhjem 

- Fosterhjem har krav på en økonomisk godtgjørelse for arbeidet med å være 
fosterhjem, som ut føres 24 timer i døgnet. Dette godtgjøres med minimum 1 KS 
per fosterbarn per år.  Dersom fosterhjemsoppdraget er krevende forutsettes at 
antall KS økes.  
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- Fosterforelderen har krav på godtgjørelse for oppdraget som fosterhjem uansett 
om de jobber utenfor hjemmet eller av hensyn til omsorgen for barnet helt eller 
delvis ikke er i jobb utenfor hjemmet og derfor får erstattet sitt lønnstap. 

 
•  Rett til avlastning 

- Barneverntjenesten forplikter seg til å tilby fosterhjemmet en avlastningsordning 
og dekke kostnader ved denne, som fosterhjemmet kan benytte seg av ved 
behov.  

- Avlastning kan skje både i ferie og regelmessige ordninger gjennom året. Ved 
avlastning i ferie skal barneverntjenesten dekke utgifter til særskilt ferieopphold 
for barnet. Dette dekkes derfor ikke av den månedlige utgiftsdekningen.  

- Å benytte avlastningstilbudet påvirker ikke fosterforeldres rett til utbetaling av 
arbeidsgodtgjøring i perioden barnet er på avlastning. 

 
• Forsikringsordninger 

- Barneverntjenesten skal dekke reiseforsikring og ulykkesforsikring for fosterbarnet 
med mindre dette dekkes av fosterforeldrenes egne forsikringsordninger j 
fosterhjemsavtalen pkt 6.4 .  

-  
• Akuttsituasjoner  

- Barneverntjenesten forplikter seg til å avtale med fosterforeldrene hvem de skal 
kontakte ved akuttsituasjoner og sørge for at fosterforeldre får tilgang til en 
ordning som ivareta hjelp 24 timer i døgnet.  

 
• Dekning av reiseutgifter. – fosterhjemsavtalen pkt 6.3.3.  

- Reiseutgifter fosterforeldre påføres i forbindelse med oppdraget godtgjøres iht 
statens  reiseregulativ, med mindre annet er skriftlig avtalt. 

 
 


