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Til Barne- og Familiedepartementet 
Att: barneminister Kjell Ingolf Ropstad 

 
Til Bufdir 

Att: direktør Mari Trommald 

 

Til Bufetat region sør 

Att: direktør Ellen Ølness Nadim 
 
Til KS 
Att: avdelingsdirektør Åse Laila Snåre 

   

 

Oslo 23. februar 2021 
 

 
 
 
Mangel på godtgjøring for frikjøpte fosterhjem er i strid med fosterhjemsavtalen 
 
Norsk Fosterhjemsforening ber om at staten snarest ivaretar finansiering av kommunenes forpliktelse 
iht fosterhjemsavtalen, og ivaretar at kommunene følger opp sine forpliktelser etter fosterhjemsavtalen 
på dette punktet. 

 

Bakgrunn: 

 

Norsk Fosterhjemsforening får inn henvendelser fra mange medlemmer flere steder i landet, som 

forteller at de ikke får noen arbeidsgodtgjøring for å være fosterhjem i tilfeller hvor de frikjøpes helt 

eller delvis. De får kun erstattet tap i arbeidsinntekt, men ikke noe godtgjøring for samfunnsinnsatsen. 

Det er varierende praksis på dette i ulike kommuner. Årsaken til at fosterhjem mister 

fosterhjemsgodtgjørelsen når de frikjøpes helt eller delvis, er så vidt vi forstår, at de statlige 

refusjonsreglene til kommunene, ikke aksepterer denne kompensasjonen som en post i 

refusjonsbeløpet. Dette er imidlertid da i strid med fosterhjemsavtalen som kommune og stat er 

forpliktet til å følge. Vedlagt brev fra Bufetat region Sør til de lokale barneverntjenestene hvor man 

redegjør for de statlige refusjonsregler. En barneverntjeneste har sendt oss dette brevet som 

begrunnelse for å frata fosterhjemmet rett til godtgjøring for fosterhjemsoppdraget da det skulle bli 

frikjøpt. 

Foreningen har kontaktet Bufdir ved barnerettsavdelingen som er enig i foreningens fortolking av 

fosterhjemsavtalen og uttaler at «KS satsen bør anses som en grunnleggende kompensasjon for 

fosterhjemsoppdraget, og som noe prinsipielt annet enn kompensasjon for tapt lønnsinntekt.» Vedlagt 

til informasjon kopi av brevet fra Bufdir. Vi har forelagt spørsmålet for KS, som så vidt vi forstår, støtter 

vår oppfatning.  
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På Bufdir sin hjemmeside ser vi imidlertid også uttrykt at man ikke skal ha fosterhjemsgodtgjørelse ved 

frikjøp, som altså er i motstrid med den fortolking jurister i barnerettsavdelingen har gitt: 

Se  https://bufdir.no/Fosterhjem/betaling/Eksempel__1_Begge_fosterforeldre_i_full_jobb/ 

https://bufdir.no/Fosterhjem/betaling/Eksempel_2_En_av_fosterforeldrene_er_frikjopt_fra_sin_stilling

/ 

Kommunene er forpliktet til å følge fosterhjemsavtalen iht fosterhjemsforskriften § 6. Det er da meget 

problematisk at statlig regelverk og kommunal praksis ikke forholder seg til denne rettslige 

forpliktelsen. 

 

Det følger av Fosterhjemsavtalen at barneverntjenesten skal gi fosterforeldre en særskilt 

kompensasjon for jobben med å påta seg fosterhjemsoppdraget. Frikjøp dekker som kjent kun 

kompensasjon for tap av lønnsinntekt helt (eller delvis), og er ingen kompensasjon for 

fosterhjemsoppdraget som man står i 24 timer i døgnet 365 dager i året. 

For fosterhjem fremstår praksisen meget urimelig. Om man står i full jobb utenfor hjemmet når man 

påtar seg fosterhjemsoppdraget, har man lønn og fosterhjemsgodtgjørelse, samt tjenestepensjon 

dekket i det ordinære arbeidsforhold utenfor hjemmet. Dersom fosterbarnet har så store 

omsorgsbehov at man i perioder må oppgi å være i jobb utenfor hjemmet får man i flere tilfeller kun 

erstattet lønnstapet, (blir ofte bare delvis dekket) men mister altså kompensasjonen for å påta seg 

fosterhjemsoppdraget, foruten at man lider tap på grunn av at tjenestepensjon som oftest ikke dekkes. 
 

Situasjonen illustrert: 
 

Fosterhjem som ikke er frikjøpt: Fosterhjem som er frikjøpt iht avtale med 
barneverntjenesten: 

Har et barn som ikke har så stort 
omsorgsbehov. Fosterhjemsoppdraget kan 
kombineres med fullt arbeid utenfor hjemmet. 

Har et barn med store omsorgsbehov at man i 
perioder eller hele plasseringen ikke kan 
kombinere fosterhjemsoppdraget med fullt 
arbeid utenfor hjemmet. 

Mottar full lønn for arbeid utenfor hjemmet Får erstatning for tap av inntekt i arbeid utenfor 
hjemmet. 
(Får i mange tilfeller ikke kompensert sin lønn 
100 prosent.) 

Får dekning av tjenestepensjon av arbeidsgiver Får som oftest ikke dekket tap av opptjening av 
tjenestepensjon. 
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Mottar arbeidsgodtgjøring for 24 timers innsats 
som fosterhjem iht fosterhjemsavtalen 

Mottar ingen arbeidsgodtgjøring for 24 timers 
innsats som fosterhjem iht fosterhjemsavtalen. 

Fosterhjemsoppdraget 
påvirker ikke fosterforeldrenes tilknytning til 
arbeidslivet 

Fosterhjemsoppdraget kan gjøre at langvarig 
frikjøpte fosterforeldre mister jobben og 
tilknytning til arbeidslivet. 
Dette fordi iht dagens regelverk er begrenset 
hvor lenge man har krav på permisjon iht 
arbeidsmiljøloven. 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening ber om at staten snarest ivaretar finansiering av kommunenes forpliktelse 

iht fosterhjemsavtalen, og ivaretar at kommunene følger opp sine forpliktelser etter 

fosterhjemsavtalen på dette punktet. 

Når man skal beregne beløp til overføring til kommunene i tilknytning til forestående 

barnevernsreform, er det viktig at man både dekker inn kompensasjon til fosterhjemmene i form av 

arbeidsgodtgjøring for fosterhjemsoppdraget (24 timer i døgnet) uavhengig av om de er frikjøpt eller 

ikke, samt dekning av posten tap av tjenestepensjon.  Her bør man se hen til den dekning statlige 

fosterhjem har iht egen lov om pensjon, som også ivaretar en uføre- og etterlatt dekning, da det ikke er 

saklig grunn for å skille mellom frikjøpte kommunale fosterhjem og statlige fosterhjem når det gjelder 

ivaretagelse av pensjonsrettigheter. Dersom barn med store omsorgsbehov skal bo i vanlige familier, 

må man påse at det ikke er fosterfamilien, men samfunnet som bærer den økonomiske kostnaden ved 

dette. 

 
Vi ser frem til tilbakemelding og løsning i praksis på denne saken.  
 
 

For Norsk Fosterhjemsforening 
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Vedlegg: Brev fra Bufdir til Norsk Fosterhjemsforening av 04.05.2020 
Brev fra Bufetat region Sør om behandling av tilskudd til forsterkning av 

kommunale fosterhjem av 27.04.18 
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