Satser for særskilt utgiftsdekning for
barn i fosterhjem og beredskapshjem
KS har utarbeidet veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem. Barneverntjenesten i Karmøy kommune følger de veiledende satsene, med
følgende tillegg for særskilte utgifter:
 Konfirmasjon: Utgiftsdekning inntil 3 x KS-månedssats for barn som er 15 år og eldre
(for tiden 7980 kroner) – må ha kostnadsoverslag og dokumentasjon.
 Dåp: Vurderes i hvert enkelt tilfelle, max 5000 kroner - må ha kostnadsoverslag og
dokumentasjon.
 PC til videregående skole: Dekker det minstebeløpet som skole-PC anbefalt av
fylkeskommunen koster. Dersom elev ønsker å oppgradere til annen maskin, må
mellomlegget dekkes av eleven/foresatte.
 Etablering i fosterhjem: Inntil 3 x KS-månedssats, men i noen tilfeller må en vurdere
høyere sats som bl.a. ved nyfødt eller barn som ikke har noe med seg inn i fosterhjemmet.
 Samværsutgifter: Barneverntjenesten dekker reise- og overnattingsutgifter dersom dette
tilkommer foreldre som skal ha samvær.
 Barnehage og SFO: Barneverntjenesten dekker utgifter til barnehage og SFO for
fosterbarn, når det vurderes nødvendig. Dersom det er krevd betaling for mat i
barnehage og SFO, er dette noe fosterhjemmet må dekke.
 Husleie og livsopphold: Barneverntjenesten dekker i utgangspunktet ikke stønad til
husleie eller livsopphold, da dette er ytelser som en må søke hos NAV/Statens Lånekasse.
Dersom det handler om å få bosatt ungdommer i en overgang til NAV overtar, kan det
gjøres individuelle vurderinger for en kort periode(1-3 mnd).
 Etableringsstønad: Det gis etableringsstønad inntil 5 000 kroner til ungdommer som
flytter for seg selv etter opphold i institusjon eller fosterhjem, og som ikke har annen
økonomisk hjelp eller oppsparte midler.
 Tannregulering: Dekkes for ikke kosmetiske tilfeller etter godkjenning av overtannlegen.
 Briller/linser: Dekkes etter anbefaling fra optiker, med rimeligste alternativ.
Maxpris på innfatning kr.1 000.
 Psykolog: Egenandel offentlig psykolog dekkes frem til oppnådd frikortgrense for
ungdom mellom 18 og 23 år.
Ekstra utgiftsdekning belastes budsjettpost 1470, som i budsjettet for 2020 er på 4,6 mill.
kroner.

