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Det konglige  

Kunnskapsdepartementet                                                                         14.01 2010 

 

 

Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 

2010-2011 
Det vises til departementets høringsnotat av 19.oktober 2009 ang forskrift om tildeling av 

utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010-2011. 

 

Norsk Fosterhjemsforening har ingen merknader til ovennevnte sak. 

Imidlertid vil vi igjen gjøre oppmerksom på at ungdom som er under barnevernets 

omsorg og bor i fosterhjem ikke får tildelt stipend og støtte på lik linje med øvrige 

medelever.   

Norsk Fosterhjemsforening ber om en gjennomgang slik at også disse ungdommene får de 

samme muligheter til stipend og økonomiske støtteordninger som annen ungdom i utdanning. 

 

Realiteten er at barneverntjenestene i kommunene har ulik økonomi og syn på økonomisk 

ytelse i forhold til skolegang.  Og det vil ikke være snakk om at fosterbarnet får doble ytelser 

fra det offentlige.( Stipend fra Lånekassen og økonomisk støtte fra barnevernet) De kommer 

stort sett dårligere ut enn sine medelever.   

Fosterbarn har mulighet til å få ettervern til 23 år.  Mange av barnevernsbarna har 

funksjonsforstyrrelser og vil være i behov for å bo lenger i familielignende forhold (eks 

fosterfamilie) enn barn som ikke er under omsorg.  For å få fulle støtteordninger fra Statens 

Lånekasse må disse ungdommene flytte for seg selv.  I tillegg vil også mange barn som er 

eller har vært i behov av tiltak fra barnevernet ha behov for å bruke lengre tid på sin 

utdanning.  Det pga av forskjellige funksjonsforstyrrelser som omsorgssvikt har påført dem. 

 

Disse to ting, tildeling av stipend for ungdom som bor i fosterhjem og behov for økt tid i 

utdanning, er ikke tatt med i Kunnskapsdepartementets notat, og Norsk Fosterhjemsforening 

oppfordrer at denne gruppen ungdom får de beste muligheter for utdanning og at de samme 

økonomiske stipend og stønadsordninger gjelder for denne gruppen som andre ungdommer.   

 

Med hilsen  
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