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Deres ref Vår ref Dato 

 15/12 03.02.2015 

 

Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2015 

Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i 

barneverntiltak, jf. barnevernloven §§ 9-4 og 9-5, Prop. 1 S (2014-2015) fra Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 

Tiltak Sats per måned 

Barneverninstitusjoner kr 65 000 

Barneverninstitusjoner - enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger kr 32 500 

Sentre for foreldre og barn med full forpleining kr 65 000 

Sentre for foreldre og barn der det føres egen husholdning kr 23 500 

Egenandel ved refusjon for utgifter til forsterkning av kommunale 

fosterhjem* kr 30 600 

Statlige beredskaps- og familiehjem kr 30 600 

MST (Multisystemisk terapi) kr 15 300 

FFT (Funksjonell familieterapi) kr 15 300 

PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen) kr 0 

Webster Stratton kr 0 

Egenandel ved refusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet 

til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger** kr 16 600 

Øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til 

plassering utenfor hjemmet 

avtales i det enkelte 

tilfellet*** 

* Statens refusjon av utgifter til forsterkning av kommunale fosterhjem omtales i Rundskriv Q-06/2007 

**.Jf. rundskriv Q-05/2004. 80 prosent av utgiftene utover egenandelen dekkes av staten, jf. Prop 1 S Tillegg 1 

(2013-2014), kap. 854, post 65. 

*** Hjelpetiltak i kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007. 



Side 2 

 

Det understrekes at satsene for barneverninstitusjoner, kommunale fosterhjem og statlige 

beredskaps- og familiehjem gjelder per barn.  

 

Når det gjelder barneverninstitusjon og senter for foreldre og barn med full forpleining, blir 

kommunene kompensert for økningen i egenandelen gjennom en økning i rammetilskuddet.  

 

Egenandelen ved plassering av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i kommunale 

barneverntiltak er 16 600 kroner per barn per måned. Av utgiftene som overstiger dette 

beløpet, kan kommunene få refundert 80 prosent av refusjonsberettigede utgifter. 

 

Når det gjelder sentre for foreldre og barn med full forpleining og der det føres egen 

husholdning gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn i institusjon betaler 

kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn betaler kommunen én og en halv 

sats. For hvert av øvrige barn betaler kommunen halv sats. 

 

Det vises til § 4 i forskrift om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling 

fra kommunen for opphold i institusjon. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjetil Moen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Oddny Grete Råd 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

  



Side 3 

 

 

Adresseliste 

ungdoms- og 

familiedirektoratet Barne- 
Pb. 2233 3103 TØNSBERG 

Kommunesektorens 

organisasjon 
Pb. 1378 Vika 0114 OSLO 

Landets kommuner    

Landets fylkesmenn    

 


	Med hilsen
	Kjetil Moen (e.f.)

