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Vi vet at myndighetene ønsker å rekruttere fosterhjem, og at barn og unge står i kø. Det utvises
hurtig innsats i reklame og annonsering, men dessverre manglende innsats med å på plass de tiltak
som fosterforeldre peker på som viktige for å påta seg og mestre et fosterhjemsoppdrag.
Nå haster det! Fravær av statlige grep medfører at mange fosterforeldre tar stor risiko når de tar på
seg et fosterhjemsoppdrag. Slik kan det ikke fortsette å være!
Norsk Fosterhjemsforening etterlyser svar på følgende presserende utfordringer på
fosterhjemsfeltet:
•

Kommuner som ikke gir grunnstøtte til fosterhjem, og dermed ikke følger opp den statlige
anbefaling i fosterhjemsstrategien jf. foreningens brev til departementet datert 11. februar
2022. Manglende grunnstøtte betyr at de som påtar seg fosterhjemsoppdrag overhodet ikke får
noe godtgjørelse for å ta på seg samfunnets viktigste omsorgsoppdrag.
Vi ber om tilbakemelding på brevet snarlig. Det er mange henvendelser til foreningen og vi
frykter at nye kontrakter ikke vil bli inngått og at også brudd kan bli konsekvens.

•

Etablering av tjenestepensjonsordning for fosterforeldre som er frikjøpt. Hva er status på
departementets utredning om dette, og når kan vi forvente at fosterforeldre blir ivaretatt av en
ordning, lik alle andre i samfunnet?
Fosterforeldre er som kjent de dårligst ivaretatte omsorgsarbeidere i Norge, uten
sikringsordninger. Samtidig skal de ivareta samfunnets mest sårbare barn.
Når vil uføretrygdede fosterforeldre og fosterforeldre som er sykmeldt fra jobb utenfor hjemmet
slippe avkortning i ytelser fra NAV på grunn av at de er fosterhjem?
Vi setterlyser oppfølging av Stortingets vedtak, senest i mai 2021 som direkte gjaldt
uføretrygdede.
Ny modulbasert opplæring av fosterhjem: Vi spør om vordende fosterforeldre får realistisk
informasjon før de tar på seg fosterhjemsoppdraget, som gjør at de er kjent med manglene i
systemet de blir avhengig av? Det følger av loyalitetskrav i kontraktsforhold at man må tegne et
realistisk bilde av hva oppdraget går ut på før man går inn i det. Dette opplever vi mangler ved
mange avtaleinngåelser i dag.
Ny fosterhjems lov - Hvordan legger BFD opp arbeidet med denne, og på hvilken måte vil Norsk
Fosterhjemsforening bli involvert?
Ny fosterhjemsavtale: Vi har lenge etterlyst involvering i arbeidet med ny fosterhjemsavtale for
kommunale fosterhjem. Storting har truffet vedtak i anledning dette. Foreningen er avtalepart,
men er ikke informert eller trukket inn i arbeid med revidering. Vi etterlyser oppfølging av dette.
Hvem i departementet er ansvarlig for området fosterhjem, og hvilke kontaktpersoner kan vi
forholde oss til i anledning oppfølging av punktene ovenfor?
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