
Fóstursamningur (skv. 68 gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.) 
 
Barnaverndarnefnd/félagsmálanefnd  
 
Nafn:                 
                          

                                                                                                                      
Sími:       

 
Heimilisfang:                  
   

 
Staður:       

Fósturforeldrar 
 
Nafn:                  
                          

                                                                                                                           
Kt.:       

 
Heimilisfang:                  
   

 
Staður:       

 
Nafn:                  
                          

                                                                                                                           
Kt.:       

 
Heimilisfang:                  
   

 
Staður:       

Barn í fóstri 
 
Nafn:                  
                          

                                                                                                                           
Kt.:       

 
Lögheimili:                  
        

 
Staður:       
 

Foreldrar barns 
 
Nafn:                  
                          

                                                                                                                           
Kt.:       

 
Heimilisfang:                  
   

 
Staður:       

 
Nafn:                  
                          

                                                                                                                           
Kt.:       

 
Heimilisfang:                  
   

 
Staður:       

Fósturbarn og réttindi þess sbr. barnaverndarlög nr. 80/2002 , reglugerð um fóstur nr. 804/2004 og 
staðla fyrir vistun eða fóstur barns á vegum barnaverndarnefnda 
Við ráðstöfun barns í fóstur skal barnaverndarnefnd ávallt hafa hagsmuni barns í fyrirrúmi og taka tillit til 
sjónarmiða og óska barns eftir því sem aldur þess og þroski gefur tilefni til.  
Stuðla ber að því að stöðugleiki verði í uppvexti og sem minnst röskun á lífi barnsins.  
• Barn í fóstri á rétt á góðum aðbúnaði hjá fósturforeldrum sínum og að þeir annist það af fyllstu 

umhyggju og nærgætni og svo sem best hentar hag þess og þörfum.  
• Barni skal tryggð vitneskja um hvers vegna því var komið í fóstur og hvaða áform barnaverndarnefnd 

hefur um framtíð þess, allt eftir því sem aldur og þroski barns gefur tilefni til.  
• Ungmenni sem hefur verið í fóstri getur farið fram á við barnaverndarnefnd að ráðstöfun nefndarinnar 

haldist eftir að fóstri lýkur við 18 ára aldurinn, allt til 20 ára aldurs.  
Um réttindi barns að öðru leyti, svo sem rétt til umgengni og rétt til stuðnings, fer samkvæmt ákvæðum 
barnaverndarlaga og reglugerðar um fóstur.  
• Barnaverndarnefnd sem ráðstafar barni í fóstur ber að undirbúa barn undir viðskilnað frá foreldrum.  
• Barnaverndarnefnd ber einnig að undirbúa barn fyrir væntanlegt fóstur og meðal annars sjá til þess að 

barnið hafi meðferðis nauðsynlegan útbúnað.  
• Barnaverndarnefnd ber á sama hátt, áður en fóstur hefst, að undirbúa hina væntanlegu fósturforeldra 

undir hlutverk þeirra, svo sem með upplýsingagjöf, viðtölum og öðru því sem að gagni má koma.  
• Barnaverndarnefnd skal upplýsa hina væntanlegu fósturforeldra um persónulega hagi barnsins og 

önnur atriði sem nefndin telur máli skipta með tilliti til markmiða fóstursins. 



1. Hver fer með forsjá barns? 

  Barnaverndarnefnd   Fósturforeldrar       Foreldrar    

  Aðrir (hverjir?) 
 
Nafn:                  
                          

                                                                                                                           
Kt.:       

 
Heimilisfang:                  
   

 
Staður:       

 
Nafn:                  
                          

                                                                                                                           
Kt.:       

 
Heimilisfang:                  
   

 
Staður:       

Gert er ráð fyrir að fósturforeldrar fari með daglega umsjá barns á meðan fóstrið varir. Meta þarf í hverju 
tilviki fyrir sig hvort flytja eigi lögheimili barnsins til fósturforeldranna eða ekki. Þar þarf m.a. að taka tillit til 
markmiðs fósturráðstöfunar og afstöðu foreldra eða þeirrar áætlunar sem gerð er með þeim í málinu. Ef 
um tímabundið fóstur er að ræða þar sem gert er ráð fyrir að barnið snúi aftur til foreldra sinna getur verið 
eðlilegt að lögheimilið verði óbreytt, enda er þá í flestum tilvikum um talsvert tíða umgengni að ræða og 
fleiri skyldur foreldra. Hér þarf að taka fram hvaða forsjárskyldur fósturforeldrar munu fara með. Ekki er rétt 
að tala um að fósturforeldrar fari með forsjá fósturbarns þar sem þau hafa í raun aldrei sömu réttarstöðu 
og kynforeldri sem fer með forsjá samkvæmt barnalögum. Hér er m.a. átt við að barnaverndarnefnd er 
ætlað að hafa ýmis afskipti af fósturbarni á meðan fóstrið varir, fósturforeldrar geta ekki afsalað skyldum 
sínum til annarra, geta ekki tekið meiri háttar ákvarðanir um hagsmuni fósturbarns og þurfa að tilkynna um 
ýmsar breytingar sem verða á högum þeirra. Barnaverndarnefnd þarf að taka afstöðu til þess hver skuli 
fara með lögráð barnsins, þ.e. sjálfræði og/eða fjárræði, og að hvaða marki rétt sé að fósturforeldar fari 
með lögráðin. Ef barnið á einhverjar eignir eða á von á eignum svo sem arfi eða skaðabótum getur verið 
ástæða til að skipa sérstakan fjárhaldsmann. 
Fósturforeldrum ber að: 
• fara með daglega umsjá fósturbarns og ráða persónulegum högum þess í samráði við bv.nefnd 
• gegna umsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag og þörfum barnsins og taka tillit til 

uppruna, menningar og trúar barnsins eftir því sem við á 
• sýna barni því sem þeir taka í fóstur umhyggju og nærfærni og leitast við að efla andlegan og 

líkamlegan þroska þess 
• sjá um að barnið fái lögmælta fræðslu eða aðra menntun eða starfsþjálfun og geti stundað tómstundir 

í samræmi við hæfileika þess og áhugamál 
• sjá um að barnið njóti almennrar heilbrigðisþjónustu 
• hafa samráð við fósturbarn áður en persónulegum málefnum þess er ráðið til lykta eftir því sem 

gerlegt er, þar á meðal með tilliti til þroska barnsins 
• stuðla að því að barn í fóstri njóti réttinda til jafns við önnur börn 

 
3.   Áætlaður fósturtími.  
 

 Tímabundið fóstur frá                      til           
                                           

 Varanlegt fóstur frá                        til             
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Framfærsla og annar kostnaður vegna barns í fóstri  
Í reglugerð um greiðslur vegna barna í fóstri nr. 858/2013 kemur fram að þegar barni er ráðstafað í fóstur 
skal ákveða í fóstursamningi hvernig greiðslum til fósturforeldra skuli vera háttað. Í öðrum kafla 
reglugerðarinnar er fjallað um skiptingu greiðslna framfærslueyris fyrir fósturbarnið og fósturlauna til 
fósturforeldra og skulu þær miðast við margfeldi af fjárhæð barnalífeyris eins og hann er ákveðinn á 
hverjum tíma samkvæmt lögum um almannatryggingar. Ef fyrirsjáanlegt er að um sérstakan annan 
kostnað verði að ræða á meðan fóstur varir, sbr. 5. lið 2. gr., skal ákveða í fóstursamningi hver verði 
greiðsla til fósturforeldra vegna þess kostnaðar.  
 
Framfærslueyrir: Af framfærslueyri ber fósturforeldrum að standa straum af öllum almennum kostnaði 
sem felst í því að hafa umsjá barns, svo sem að sjá barninu fyrir fullnægjandi aðstöðu á heimili, mat, 
endurnýjun á fatnaði, almennri læknisþjónustu, daglegum ferðalögum, mötuneytiskostnaði í skóla, 
venjubundnum útbúnaði í skóla og almennum tómstundum. Framfærslueyrir vegna barns í fóstri skal 
nema þreföldum barnalífeyri. Greiðslur sem fósturforeldrar fá frá Tryggingastofnun ríkisins, lífeyrissjóðum 
eða öðrum aðilum vegna framfærslu fósturbarns dragast frá framfærslueyri samkvæmt ákvæði þessu. 
 

 þrefaldur barnalífeyrir  
 
Fósturlaun: Þegar barn er í tímabundnu fóstri greiðir barnaverndarnefnd fósturforeldrum sérstök 
fósturlaun auk framfærslueyris.  
Lágmark fósturlauna tekur mið af aldri barns á hverjum tíma. 
 

 þrefaldur barnalífeyrir vegna barna 0 - 6 ára 
 

 fjórfaldur barnalífeyrir vegna barna 6 – 12 ára 
 

 fimmfaldur barnalífeyrir vegna barna 12 ára og eldri 
 

 Önnur upphæð:            faldur barnalífeyrir  
 
Fósturlaun skulu að jafnaði ekki nema meira en tíföldum barnalífeyri. 
Barnaverndarnefnd getur í algjörum undantekningartilvikum ákveðið að greiða fósturlaun vegna barns í 
varanlegu fóstri þegar sýnt þykir að umönnun barnsins muni verða sérstaklega krefjandi. Eru slík 
fósturlaun tímabundin og skal endurskoða eigi sjaldnar en árlega. 
 
Fyrirsjáanlegur annar kostnaður.  
Með öðrum fyrirsjáanlegum kostnaði er átt við kostnað sem fyrirsjáanlegt er að verði um að ræða á meðan 
fóstur varir, svo sem greiðslu vasapeninga, ferðakostnað vegna umgengni barns við nákomna, kostnað 
við leikskóla eða aðra gæslu, sérstakan námskostnað eða mikinn kostnað vegna tómstunda, kostnað 
vegna ferminga, útgjöld vegna meiri háttar tannlækninga eða umtalsverðrar heilbrigðisþjónustu, svo sem 
vegna alvarlegra eða langvarandi sjúkdóma, og umtalsverðan ferðakostnað í tengslum við nauðsynlega 
þjónustu sem barn þarf að sækja, svo sem heilbrigðisþjónustu. 
 
Lýsing á öðrum fyrirsjáanlegum kostnaði: 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upphæð kr:                                
 
 



                                                

5. Umgengni barns við foreldra eða aðra nákomna.  
 Já   Nei  

Fari umgengni fram samkvæmt sérstökum samningi eða úrskurði barnaverndarnefndar skal hann 
fylgja fóstursamningi. Ef ekki samningur/úrskurður liggur fyrir þá skal eftirfarandi gilda.  
Við:  báða foreldra   móður   föður  
Við aðra nákomna: (Hverja?) 
 
Nafn:                  
                          

                                                                                                                           
Kt.:       

 
Heimilisfang:                  
   

 
Staður:       

 
Nafn:                  
                          

                                                                                                                           
Kt.:       

 
Heimilisfang:                  
   

 
Staður:       

Lýsing á umgengni ( s.s. hvar, hvaða dag, hvenær dags, hversu lengi, umgengni undir eftirliti eða ekki, 
hver sækir og skilar barninu o.s.frv.) 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önnur samskipti við barn en umgengni (símhringingar, netsamskipti, gjafir o.s.frv.) 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Stuðningur barnaverndarnefndar við barn og fósturforeldra meðan fóstur varir. 
Barnaverndarnefnd sem ráðstafar barni í fóstur veitir barni og fósturforeldrum nauðsynlegan stuðning á 
meðan fóstur varir skv. 34 gr. reglugerðar um fóstur. Ber að útfæra nánar í fóstursamningi í hverju 
stuðningur er fólginn en taka skal afstöðu til eftirtalinna atriða:  

• meðferðar fyrir barnið, svo sem viðtala við sálfræðing, geðlækni eða aðra   

• frekari þjónustu við barnið, svo sem heilbrigðisþjónustu, lyfjameðferðar og þjálfunar  

• annarra stuðningsúrræða  

• handleiðslu fyrir fósturforeldra  

• reglubundinna samráðsfunda þar sem taka þátt eftir atvikum barn, kynforeldrar, fósturforeldrar, fulltrúi 
barnaverndarnefndar, handleiðari, meðferðaraðili og/eða aðrir  

• heimsókna fulltrúa barnaverndarnefndar á fósturheimili meðan fóstur varir 

Lýsing á stuðningi: 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Lok fósturs og slit samnings vegna breyttra forsendra.  
• Barnaverndarnefnd ber, að jafnaði eigi síðar en mánuði áður en fóstri lýkur, að gera skriflega áætlun skv. 23. gr. 

barnaverndarlaga um áframhaldandi meðferð máls barnsins.  

• Við lok fósturs ber barnaverndarnefnd að undirbúa barn undir viðskilnað frá fósturforeldrum og það sem tekur við 
að fóstri loknu. 

• Ef aðstæður fósturforeldra breytast meðan fóstur varir, svo sem vegna skilnaðar, andláts, búferlaflutninga eða 
heilsubrests, ber fósturforeldrum að tilkynna það þeirri barnaverndarnefnd sem ráðstafaði barni í fóstur. 

• Barnaverndarnefnd metur hvort þörf er á að endurskoða fóstursamning vegna breytinga á högum fósturforeldra. 
Ef ekki næst samkomulag milli barnaverndarnefndar og fósturforeldra getur barnaverndarnefnd með rökstuddum 
úrskurði breytt fóstursamningi eða fellt hann úr gildi. Úrskurður er kæranlegur til kærunefndar barnaverndarmála 

• Ef fóstursamningur er gerður til 12 mánaða eða skemmri tíma getur hvor aðili sagt upp samningi og skal miða við 
eins mánaðar gagnkvæman uppsagnarfrest nema annars sé sérstaklega getið í fóstursamningi. Uppsögn skal 
berast skriflega og miðast við næstu mánaðamót. 

• Ef fóstursamningur er gerður til lengri tíma en 12 mánaða getur hvor aðili óskað þess að breyta samningi eða 
fella samning úr gildi. Ef ekki næst samkomulag milli barnaverndarnefndar og fósturforeldra getur 
barnaverndarnefnd með rökstuddum úrskurði breytt fóstursamningi eða fellt hann úr gildi. Úrskurður er 
kæranlegur til kærunefndar barnaverndarmála.  

• Hvor aðili um sig getur tafarlaust rift fóstursamningi ef um verulega vanefnd verður að ræða af hálfu hins aðilans 
 
 



8. Sérstök umönnun og þjálfun (þegar það á við). 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Annað sem málið kann að varða. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                  Staður og dagsetning: 
                                                                        

 
Í umboði barnaverndarnefndar/félagsmálanefndar:        
 
Nafn starfsmanns:       
 
 
 
______________________________________ 
Undirritun starfsmanns                     
 
 
_______________________________________ 
Undirritun fósturforeldris 1 
 
 
 
_________________________________________________ 
Undirritun fósturforeldris 2 

 
 
 
Vottar að undirskrift og dagsetningu: 
 
 

______________________________________  _________________  __________________________ 
Nafn                                                                                         Kennitala                              Heimilisfang 
 

 
______________________________________  _________________  ___________________________ 

Nafn                                                                                         Kennitala                              Heimilisfang 
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