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Vedr. forespørsel om endring i utgiftsdekning til fosterhjem 
 

KS viser til brev fra 29. august 2022, hvor Norsk Fosterhjemsforening ber om økning av satser til 
livsopphold for barn i fosterhjem. Endringen begrunnes med ekstraordinært store utgiftsøkningene 
knyttet til strøm, drivstoff og høyere matvarepriser og utgifter generelt, og at dette utgjør utfordring for 
mange norske husholdninger og fosterhjem. 

I tråd med Fosterhjemsavtalen punkt 6.3.1. og 6.3.2. skal kommunen dekke løpende og nødvendige 
utgifter knyttet til fosterhjemsplasseringer. KS beregner derfor som kjent veiledende satser for 
utgiftsdekning i fosterhjem og besøkshjem i mai hvert år. Satsene reguleres med virkning fra 1. juli og tar 
utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp og konsumprisindeksen.  

KS anerkjenner at den generelle økningen i husholdningsutgifter kan innebære ekstraordinære utgifter for 
mange fosterhjem. Vi vil derfor beregne og publisere nye veiledende satser i medio oktober, i etterkant av 
at SSB publiserer oppdatert månedlig konsumprisindeks. På denne måten tar høyde for den 
ekstraordinære prisveksten. Deretter vil det beregnes og publiseres nye satser som vanlig med virking fra 
1.juli.   

 

Med hilsen 

Helge Eide                                                                                                        Kristin Holm Jensen 

Områdedirektør                                                                                              Avdelingsdirektør 

Samfunn, Velferd og Demokrati?                                                                 Oppvekst, Kultur og Utdanning                                                        
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Att. Generalsekretær Tone Granaas 
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