
   
 

   
 

Beredskapshjem – hva nå? 

      Praktisk informasjon om oppdraget 

 

 

Beredskapshjem – et statlig fosterhjem i akutte situasjoner 

Beredskapshjem er statlige fosterhjem som ivaretar omsorgen for barn og unge på kort 

varsel, i en akuttsituasjon, på vegne av den kommunale barneverntjenesten og på oppdrag 

fra Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for 

barn og unge i en kort periode inntil det er funnet en annen og mer varig omsorgsløsning i 

fosterhjem, institusjon, eventuelt adoptivhjem, eller barna flytter tilbake til foresatte. 

Beredskapshjemmene skal møte barn og ungdom med trygghet, kjærlighet og forståelse, og 

sørge for at de får gode og trygge oppvekstsvilkår, så lenge de befinner seg i hjemmet.  

Et beredskapshjem er en familie med eller uten hjemmeboende barn. En av de voksne er 

engasjert av Bufetat som oppdragstaker og omsorgsperson på heltid og inngår en 

oppdragsavtale om lønnsbetingelser, med mer. Det er på forhånd vurdert at 

oppdragstakeren har relevant utdanning og/eller erfaring samt personlig egnethet for 

oppgaven.  

 

Krav til beredskapshjemmene 

Å være beredskapshjem kan være en krevende oppgave som stiller særlige krav til hjemmet 

og familien som helhet. Nasjonale retningslinjer beskriver blant annet hvem som kan bli 

beredskapshjem og hvilken opplæring og oppfølging hjemmene skal få. Oppfølgingen av 

hjemmene kan variere noe i og mellom regioner, men skal være bygget på nasjonale 

føringer. 

Som statlig fosterhjem er du som oppdragstaker ansvarlig for at hjemmet er en forsvarlig 

omsorgsbase. Dette gjelder både omsorgen som blir gitt, fysiske forhold ved boligen og 

forhold ved personene som bor i hjemmet. Alle personer over 18 år som er bosatt i hjemmet 

må fremlegge politiattest og begge fosterforeldre må fremlegge helseattest. 

Oppdragstakeren skal til enhver tid være tilgjengelig for oppdraget, bortsett fra i sine 

friperioder, og kan ikke ha annet inntektsgivende arbeid, så sant det ikke er godkjent av 

Bufetat.  

Som oppdragstaker i beredskapshjem kan du maksimalt befinne deg 1-2 timers reise unna 
hjemmet ditt når du er i beredskap. Du må da alltid være kjørbar og klar til å ta imot barn på 
kort varsel. Beredskapshjemmet må også kunne ta imot søskenpar.  
 



   
 

   
 

Siden beredskapshjemmet utfører oppdraget på vegne av det offentlige, må hjemmet være 

innstilt på å ta imot besøk fra det offentlige; Bufetat og kommunal barneverntjeneste.  

 

Kort oversikt over relevante avtaler og rundskriv  

Den kommunale barneverntjenesten og Bufetat samarbeider om å utføre oppgaver for å 

sikre best mulig hjelp til barn som trenger bistand, blant annet barn i akuttsituasjoner og 

barn som bosettes i fosterhjem. 

Barnevernloven og Rundskriv Q06/2007 om «Oppgave- og ansvarsfordeling mellom 

kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i 

barnevernet» regulerer ansvars- og oppgavefordelingen mellom det kommunale 

barnevernet og Bufetat.  

Som oppdragstaker må du forholde deg til flere parter, blant annet Bufetat og kommunal 

barneverntjeneste. Dine rettigheter, plikter og ansvar er i utgangspunktet regulert gjennom 

tre avtaler:  

• «Standardkontrakt beredskapshjem» regulerer din arbeidsrettslige stilling som 

oppdragstaker for Bufetat. Denne kontrakten er generell og omhandler ikke barnet 

og forhold rundt den konkrete plasseringen.  

 

• Ved bosetting av barn i hjemmet inngås en «Fosterhjemsavtale for statlige 

fosterhjem». Avtalen regulerer forholdet mellom deg som fosterforelder for barnet 

og den kommunale barneverntjenesten som er ansvarlig for plasseringen etter 

barnevernloven § 8-4 andre ledd (omsorgskommunen).  

 

• I tillegg skal kommunal barneverntjeneste og Bufetat inngå «Arbeidsfordelingsavtale 

for statlige fosterhjem» som regulerer arbeidsfordelingen mellom barnverntjenesten 

og Bufetat ved plasseringen. Du som oppdragstaker skal være kjent med innholdet i 

avtalen. 

 

Dersom du har spørsmål om innhold i de ulike avtalene, oppdraget eller annet, kan du 

kontakte Bufetat.  

Avtalene finner du her: 

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Fosterhjem/Standardkontrakter_for_statlig_beredsk

apshjem_familiehjem_og_besokshjem/ 

 

Her kan du lese mer om forskjellige typer fosterhjem: 

https://bufdir.no/Fosterhjem/Ulike_typer_fosterhjem/ 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv/2007/rundskriv_q_06_2007.pdf
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Fosterhjem/Standardkontrakter_for_statlig_beredskapshjem_familiehjem_og_besokshjem/
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Fosterhjem/Standardkontrakter_for_statlig_beredskapshjem_familiehjem_og_besokshjem/
https://bufdir.no/Fosterhjem/Ulike_typer_fosterhjem/


   
 

   
 

Rett og plikt til oppfølging, opplæring og veiledning 

Beredskapshjem er godkjent som fosterhjem og har gjennomført obligatorisk opplæring fra 
Bufetat. Bufetat har ansvar for å gi deg som oppdragstaker oppfølging og opplæring 
generelt og individuelt. Opplæringstilbudet kan imidlertid variere noe mellom ulike 
avdelinger i Bufetat. 
 
Bufetat utarbeider planer for felles fagutvikling, samlinger og veiledning av 
fosterforeldre. Hjemmet skal følges opp av egne konsulenter som gir individuell veiledning 
knyttet til det enkelte oppdraget og gruppeveiledning med andre beredskapshjem. Bufetat 
vil støtte og legge til rette for at du til enhver tid får nødvendig veiledning for å kunne ivareta 
oppdraget. Du må være åpen om problemstillinger som du erfarer og formidle dine egne 
behov, slik at du kan få tilpasset veiledning.  
 
Som oppdragstaker har du rett og plikt til å delta i obligatorisk opplæring, individuell 
veiledning og gruppeveiledning, med mindre det ikke lar seg gjennomføre av hensyn til det 
bosatte barnet. Noen av Bufetats avdelinger kan stille krav om at partneren din må kunne 
bistå slik at du kan delta i opplæringen og veiledningen. Andre avdelinger tilbyr også 
opplæring for partnere.  
 
Dersom hjemmet har opplevd en belastende situasjon eller hendelse kan Bufetat tilby ekstra 

veiledning, rådgivning eller andre tiltak for å bidra til å ivareta deg og din øvrige familie. 

Opplæring og kurs er ikke obligatorisk i friperioder, men det er ønskelig at du deltar hvis du 
kan.  
 

Samarbeidsplikt 

 
Som beredskapshjem må du «åpne» hjemmet ditt for mange instanser. Du plikter ved behov 

å samarbeide med blant annet kommunal barneverntjeneste, sakkyndige, 

tilsynsførere, Bufetats konsulenter og veiledere, BUP, PPT og skole i tillegg til barnets familie 

og barnets øvrige nettverk.  

 
Du må være lojal mot beslutninger som er tatt og legge til rette for at samarbeidet blir til det 
beste for barnet.   
 
  

Fri og avlastning 

Bufetat har ansvar for å gi deg gi avlastning og friperioder som sikrer at du kan ivareta 

oppdraget på en forsvarlig måte. Bufetat skal ved fastsettelsen av dette ta hensyn til barnets 

beste samt dine behov for å kunne ivareta deg selv og din øvrige familie. 

 

 

 



   
 

   
 

Avlastning 

Avlastning skal bidra til å hindre overbelastning og gjøre hjemmet i stand til å utføre 

oppdraget på en god og forsvarlig måte over tid. Avlastningen skal også bidra til å forhindre 

utilsiktede flyttinger. Bufetat skal sørge for nødvendig avlastning som er tilpasset deg, din 

familie og barnets behov. Avlastningen kan bestå i en eller flere timer i løpet av dag, kveld, 

natt eller av hele døgn. Avlastningen kan i visse situasjoner også bestå i dagtilbud, slik som 

barnehage. 

Hvis barnet er bosatt i beredskapshjemmet over lengre tid, kan du få jevnlig og forutsigbar 

avlastning. Avdelingen din i Bufetat vil sette opp avlastningshelger, som følger kontrakten, 

sammen med deg. Hvis barnet bor i hjemmet i fem måneder eller mer, vil det bli laget en 

plan for avlastningsfri. 

Avdelingen vil hele tiden vurdere hva som er forsvarlig og til det beste for barnet, deg og din 

familie. De kan beslutte at avlastningen må utsettes hvis den ikke anses som forsvarlig ut fra 

barnets omsorgsbehov. Avdelingen kan også sette inn tidligere og ytterligere avlastning 

dersom det vurderes som nødvendig for at fosterforeldrene skal kunne gi best mulig omsorg 

og stå i oppgaven. 

Bufetat skal sørge for en trygg og naturlig plassering av barnet når du har avlastningshelg, og 

vil med utgangspunkt i barnets behov drøfte plasseringssted, gjennomføring av avlastningen 

og involvering av barnet med deg.  

Dersom avlastning i særlige tilfeller ikke lar seg gjennomføre, kan avlastningsdagene legges 

til perioden etter endt plassering.  Bufetat kan også velge å kompensere avlastning dersom 

de bestemmer at den planlagte avlastningen, som er avtalt etter at barnet har bodd fem 

måneder i hjemmet, ikke kan tas ut.  

Det vil ikke bli gitt økonomisk kompensasjon dersom du selv ikke ønsker å benytte deg av 

avlastningshelgene. 

 

Organisert fri  

Som oppdragstaker i beredskapshjem har du rett til 35 fridager hvert kalenderår. Dette 

kommer i tillegg til avlastningshelger og omstillingsperiode. 

Bufetat vil sammen med deg utarbeide en plan for avvikling av fridager, når barnet har bodd 

lenger enn fem måneder i hjemmet.   

Dersom organisert fri ikke lar seg gjennomføre, kan Bufetat avtale at ikke-avviklede fridager 

legges til perioden etter endt plassering, eller i særlige tilfeller betale ut disse dagene.  

 

Omstillingsperiode mellom plasseringer 

Beredskapshjem som skal fortsette med nye oppdrag i Bufetat, har rett til en 

omstillingsperiode etter endt plassering. Omstillingsperioden består minimum av 3- 



   
 

   
 

maksimum av 60 dager. Antall dager avhenger av plasseringens lengde. I denne perioden har 

du helt fri, men du kan gjerne delta i veiledning, undervisning og lignende, dersom du ønsker 

det. 

 

Sykdom og sykemeldinger  

Oppdragstakere er frilansere etter folketrygdloven. Bufetat dekker arbeidsgodtgjøringen for 

de første 16 dagene av sykemeldingsperioden. Hvis du fortsatt er sykemeldt, må du selv 

kontakte NAV for å få utbetalt sykepenger utover denne perioden. Du skal benytte 

elektronisk sykemelding til NAV og sykemeldingen blir da registrert der. NB! Ved 

sykemelding må du presisere til legen at du er oppdragstaker/frilanser, og ikke arbeidstaker. 

Siden Bufetat er oppdragsgiver og ikke arbeidsgiver, mottar ikke Bufetat sykemeldinger 

digitalt. Rutinen ved sykemelding er slik: 

• Du gir beskjed til din kontaktperson/avdeling i Bufetat om at du har blitt sykemeldt 

• Arbeidsgodtgjørelsen din blir stoppet etter venteperioden (16 dager) 

• Bufetat har ikke samme oppfølgingsansvar for deg som en arbeidsgiver har for sine 

ansatte, men kontaktperson/leder/din avdeling vil holde kontakt med deg underveis i 

sykemeldingsperioden. 

• Du må gi fortløpende beskjed om videreføring av sykemelding eller friskmelding 

• Når du er friskmeldt, starter arbeidsgodtgjørelsen igjen. 

 

Dersom du blir sykemeldt etter endt plassering, bortfaller omstillingsfridagene for de 

dagene du er sykemeldt.  Sykemelding påvirker ikke antall organiserte fridager. 

 

Lenke til NAV (NAV 08-35.01): https://www.nav.no/soknader/nb/person/korona/sykepenger 

Utfyllende informasjon fra NAV til deg som frilanser/oppdragstaker: 

https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-

yrkesskade/sykepenger/sykepenger-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere 

 

Forsikring og erstatningsansvar  

Forsikringer 

Bufetat og oppdragstaker må sikre at nødvendige forsikringer foreligger/blir tegnet i 

forbindelse med kontraktsinngåelsen. 

Du som oppdragstaker skal sørge for å ha tilstrekkelig hjem- og innboforsikring. Med barn og 

ungdom i huset kan det være hensiktsmessig å tegne innboforsikring med toppsikring, som 

også dekker uhell i og utenfor hjemmet. Hva som konkret dekkes avhenger av den enkelte 

forsikringsavtale. 

https://www.nav.no/soknader/nb/person/korona/sykepenger
https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger/sykepenger-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere
https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger/sykepenger-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere


   
 

   
 

Den kommunale barneverntjenesten skal sørge for at barnet har nødvendig reise-, ansvars- 

og ulykkesforsikring. Barnet kan imidlertid ofte være dekket av oppdragstakers egne 

forsikringer.  

Ved oppståtte skader bør oppdragstaker både kontakte forsikringsselskapet og 

kontaktpersonen i Bufetat, slik at det blant annet kan vurderes erstatningsgrunnlag der 

forsikringen ikke dekker hele eller deler av skaden, egenandel og eventuelt bonustap. 

Dersom oppdragstaker benytter egne forsikringer kan Bufetat dekke egenandeler og 

eventuelt bonustap. 

 

Yrkesskadeerstatning 

Oppdragstaker må tegne frivillig yrkesskadeforsikring for å være dekket etter folketrygdens 

bestemmelser om yrkesskadetrygd og yrkessykdommer. Ved slik forsikring er du omfattet av 

lovens særregler om yrkesskader og yrkessykdommer for oppdragstakere. Søknad rettes til 

NAV. Bufetat kan dekke utgiftene til yrkesskadeforsikring.  

 

Erstatningsansvar – skade på tredjemanns eiendom 

Dersom barnet gjør skade på tredjemanns eiendom, kan barnet selv eller foreldrene bli 

erstatningsansvarlige. Fosterforeldre vil i de fleste tilfeller ikke være ansvarlige for skaden. 

Dersom en slik skade oppstår, er det viktig å umiddelbart melde fra om dette til 

kontaktpersonen i Bufetat.  

 

Beredskap og tilgjengelighet i nødsituasjoner  

Som statlig fosterhjem skal du til enhver tid vite hvem du skal kontakte i nødsituasjoner 

utenfor kontortid. Din avdeling i Bufetat plikter å holde deg oppdatert på gjeldende ordning. 

Du skal alltid kontakte din avdeling når barn/ungdom rømmer eller uteblir, ruser seg, utøver 

vold/hærverk, truer andre, ved alvorlig sykdom (fysisk og psykisk) i beredskapshjemmet, 

alvorlig sykdom (fysisk og psykisk) hos bosatt barn/ungdom, dødsfall. Avdelingen skal 

informeres så raskt som mulig dersom nødetatene har blitt kontaktet for hjelp. 

 

Arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning 

Arbeidsgodtgjøringen reguleres årlig, se kontrakten. 

Det gis en fast månedlig utgiftsdekning når det er barn i beredskapshjemmet. Beløpet 

justeres årlig. Utgiftsdekningen skal dekke de daglige merutgiftene ved å ha barn bosatt i 

hjemmet. Det gis ekstra utgiftsdekning ved ekstraordinære utgifter, men hva som er 

«ekstraordinære utgifter» vurderes konkret.  



   
 

   
 

Dokumenterte reiseutgifter til møter, aktiviteter og lignende som er initiert av Bufetat, slik 

som kjøring til/fra besøkshjem, dekkes av Bufetat etter satsene i statens reiseregulativ. 

Kommunen dekker reiseutgifter til/fra samvær, skole, barnehage, flytting, møter med 

barneverntjenesten og lignende.  

 

Kontraktens varighet  

Din kontrakt som beredskapshjem har en varighet på 5 år. 

Oppdragsgiver skal ta opp spørsmålet om forlengelse av kontrakten med 

beredskapshjemmet senest tre måneder før den utløper. Dersom barnet fremdeles skal bo i 

kommunalt eller statlig omsorgstiltak etter at kontraktsforholdet utløper, er det viktig at 

flyttingen planlegges og forberedes i god før kontrakten utløper.  

I henhold til fosterhjemsavtalen kan kommunen fatte vedtak om flytting fra 

beredskapshjemmet. Kommunen har ansvar for flyttingen, men den må skje i samarbeid 

med oppdragstaker og Bufetat.   

 

Pensjon 

Som statlig fosterhjem har du lovfestet rett til pensjon jf. Lov om pensjonsordning for 

oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem. Loven gir deg de samme rettighetene 

som statsansatte har, så sant det ikke fremgår noe annet av loven. Det er Statens 

Pensjonskasse som administrerer ordningen. Spørsmål om pensjonen kan stilles til Statens 

Pensjonskasse. Se også faktaarket på Bufdir.no:  Faktaark om din pensjonsordning som 

oppdragstaker 

 

Dersom du har spørsmål om noen av temaene ovenfor eller andre temaer, kan du kontakte 

Bufetat.  Du kan også finne mer informasjon på Bufdirs hjemmeside: www.bufdir.no . 

 

 

https://bufdir.no/contentassets/b07047649a3446bba79eeb846e30c4c0/faktaark-om-pensjonsordning-for-statlige-oppdragstakere-som-beredskapshjem-og-familiehjem.pdf
https://bufdir.no/contentassets/b07047649a3446bba79eeb846e30c4c0/faktaark-om-pensjonsordning-for-statlige-oppdragstakere-som-beredskapshjem-og-familiehjem.pdf
http://www.bufdir.no/

