Fra: Norsk Fosterhjemsforening
Til: Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
Emne: Fosterforeldre som får avkortning i sykepenger i arbeidsforhold utenfor hjemmet fordi de
mottar arbeidsgodtgjøring som fosterforeldre

Hei,
Norsk Fosterhjemsforening tar kontakt i anledning fosterforeldre som opplever avkortning i
sykepenger i sitt arbeidsforhold utenfor fosterhjemmet. Årsak til avkortning er at de har tatt på seg
et fosterhjemsoppdrag for samfunnet, og mottar en godtgjøring fra samfunnet for dette viktige
oppdraget. Kommer de i en situasjon hvor de blir sykmeldt fra jobb de har utenfor hjemmet, kan det
skje avkortning. I vedlagte notat ,som er anonymisert, forteller en fosterforelder om den urimelige
situasjon som oppstår med avkortning så vel i NAV ytelse som i ytelse fra KLP fordi hun ble
sykemeldt. I vedlegg til fosterhjemsavtalen som inngås mellom fosterforelder og den kommunale
barneverntjeneste går det eksplisitt frem at det ikke skjer avkortning i sykepenger se pkt 3.4. 3.
avsnitt i revidert vedlegg vedlagt denne mailen. Dette fremstår som misvisende.
Stortinget fattet i 2017 et eget anmodningsvedtak om at fosterhjemsoppdrag ikke skal medføre
avkortning i ytelser fosterforeldre mottar fra NAV når de blir syke eller arbeidsledige. Regjeringens
oppfølging av dette resulterte kun i endring for AAP ytelser og dagpenger med virkning fra 1. jan
2018. Nå jobbes det i AID med å endre regelverket i forhold til uføreytelser slik at fosterforeldre som
er uføretrygdet ikke skal oppleve avkortning i uføreytelsen fordi de har tatt på seg et
fosterhjemsoppdrag. Grunnlaget for dette arbeidet er et nytt anmodningsvedtak truffet av
Stortinget vår 2021.
Vi spør med dette om en oppdatering fra departementet i forhold til hva som skjer i forhold til
sykepenger. Jobber departementet med å endre dette regelverket, eller trengs det et nytt
anmodningsvedtak for å få til endring i avkortning her? Stortinget har tatt stilling til at
fosterforeldres godtgjørelse, selve om den er å anse som pensjonsgivende inntekt, ikke skal medføre
avkortning jf vedtaket fra 2017, og det som nå skjer med uføreytelser. Omsorgsoppdraget som
fosterforeldre er av en helt særegen karakter. Man utfører oppdraget selv om man i perioder er
sykemeldt og ikke kan utføre sin jobb utenfor hjemmet. Fosterbarn trenger gode fosterhjem, og da
må man legge til rette for rammevilkår som bidrar til dette.
Vi håper på en snarlig tilbakemelding.
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