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Er du som kommunepolitiker kjent med de utfordringer som 
barn i fosterhjem og deres fosterfamilie står i? 

 

 

Vi ønsker å bidra til at du som folkevalgt politiker får kunnskap og innsikt på 
fosterhjemsområdet. Du kan bidra til at de mest utsatte barna i din kommune 
får et bedre liv – det er ditt ansvar!  

 

Norge trenger flere fosterhjem, men…… 
Mange fosterforeldre i kommunale fosterhjem anser det som helt utrolig at de – som utfører et av samfunnets 
viktigste oppdrag– står helt uten rettigheter til å ivareta fosterbarnets behov, og at de som privat familie løper 
juridisk og økonomisk risiko i et offentlig oppdrag. Dette gjør at 48% av 1300 fosterforeldre sa at de er usikre 
eller ikke kan anbefale andre å bli fosterhjem, selv om de er veldig glade i fosterbarnet sitt.  
Kilde: Fosterhjemsundersøkelsen 2022 

 
 
 

➢ Er du klar over at barn i fosterhjem er avhengig av at kommunebudsjettet sikrer god økonomi 
til de tiltak barnet trenger?   
 

➢ Er du klar over at så mange som 25% barn i fosterhjem opplever ikke planlagte flyttinger 5 
ganger eller mer!? Den største årsaken til utilsiktede flyttinger er at fosterhjemmene opplever 
at de ikke mestrer å stå i fosterhjemsoppdraget fordi de ikke får den hjelpen og oppfølgingen 
de trenger fra kommunen? 
 

➢ Er du klar over at barn i fosterhjem ofte er særdeles utsatte med store sammensatte behov?  
De har et stort behov for kvalifiserte og spesialiserte omsorgstiltak og skreddersydd 
tilrettelegging. 

 
➢ Er du klar over at ettervern er et viktig tiltak for mange ungdommer i barnevernet, men at 

det er høyst uklart hva ungdommene har krav på og gir ungdommen stor grad av utrygghet 
når de blir 18 år.  

 

➢ Visste du at fosterbarn har dårlig rettsikkerhet og mangler noen som kan stå på for dem i de 
tilfeller hvor forvaltningen svikter? Fosterforeldre, som ofte kjenner barnet best, har ikke rett 
til å ivareta barnets interesser og påklage uriktige offentlige avgjørelser som gjelder barnet.  
 

➢ Visste du at frikjøp og kvalifisert veiledning og oppfølging kan være helt avgjørende for at 

https://www.fosterhjemsforening.no/organisasjon/vart-arbeid/fosterhjemsundersokelsen/
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fosterforeldre 
kan forstå barnet, gi det riktig omsorg, og makte å stå i oppdraget over tid? 

 
➢ Visste du at frikjøpte kommunale fosterhjem ikke har rett på tjenestepensjon?  – med mindre 

kommunen har ivaretatt dette i kontrakten med fosterhjemmet. 
 

➢ Er du klar over at fosterforeldre som er frikjøpte og blir syke, ikke får rett til sykepenger før 
17. sykedag, med mindre kommunen har ivaretatt dette i kontrakt med fosterhjemmet? 

 
 

➢ Visste du at fosterforeldre som er frikjøpt ikke får noen godtgjørelse, dersom kommunen ikke 
følger de statlige anbefalingene – hva gjør din kommune? 
 

➢ Visste du at fosterforeldres rettsstilling og dermed barnets situasjon, er regulert i en 
«privatrettslig» kontrakt med barnevernstjenesten, hvor vesentlige betingelsene ensidig kan 
endres fra barneverntjenestens side underveis, uten at fosterforeldre har klagemulighet?  

 
 
 

Hva skulle Norge gjort uten fosterhjemmene? 
 

Forstår du nå at det er en god del fosterforeldre som ikke kan anbefale andre å bli 
fosterhjem, selv om de er veldig glade i fosterbarnet sitt?! 

 
 

Ta kontakt med oss om du vil lære mer eller ønsker dialog, vi er her for deg som ønsker å 
vite mer om fosterhjemsområdet – vi har brukerkompetansen!  

 

Vi har fylkesforeninger i alle fylker som ønsker å bidra til å støtte kommunen – ta kontakt 
for å få mer info og brukerkunnskap fra fosterhjemmene i din kommune. 
https://www.fosterhjemsforening.no/fylkesforeninger-2/  

 
Med vennlig hilsen Norsk Fosterhjemsforening 
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https://www.fosterhjemsforening.no/fylkesforeninger-2/

