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SAMMENDRAG 
 

Norsk Fosterhjemsforening kan igjen se tilbake på et aktivt og utfordrende år. 

Året har vært aktivt ved den imponerende mengde aktiviteter avholdt lokalt og sentralt til 

tross for meget begrensede driftsmidler, og takket være en stor frivillig innsats fra fantastiske 

tillitsvalgte som gjør en stor forskjell.  

Året har vært utfordrende som følge av uro i organisasjonen i tilknytning til tolking av regler 

og retningslinjer som startet på landsmøtet i 2017 og som medførte krav om et ekstraordinært 

landsmøte som ble avviklet på vårparten. Første halvår har mye arbeid gått med til å 

iverksette tiltak som kan medføre ro og bygge tillit. Det har medført behov for å rette blikket 

innad i organisasjonen for å forbedre våre vedtekter og retningslinjer. Dette har vi lykkes med 

på en god måte.    

Året har vært utfordrende også fordi norsk barnevern og fosterhjemsomsorg er i endring. Det 

medfører mye interessepolitiske oppgaver. I desember 2018 ble Fosterhjemsutvalgets rapport 

overlevert barneministeren. NOU 2018:18 kalt «Trygge rammer for fosterhjem». Foreningen 

har nedlagt mye arbeid de to siste årene på å formidle til utvalget behovet for trygge og 

forutsigbare rammebetingelser, og at fosterfamilier er noe mer enn en vanlig familie. 

Foreløpig kan vi ikke se at utvalgets rapport løser utfordringene på området i tilstrekkelig 

grad. Foreningen vil være en aktiv bidragsyter i høringsprosessen vi har foran oss – til å spille 

inn synspunkter på gode løsninger. Tillitsvalgte og medlemmer har gjennom 2018 gitt viktige 

innspill på diverse tema som sekretariatet har etterspurt i forbindelse med offentlige 

utredninger, referansegrupper og utvalg. Disse innspillene ivaretar brukermedvirkningen og 

ligger til grunn for de innspillene sekretariatet har sendt videre.    

Foreningen ser et stort behov for etablering av et aktivt samarbeidsforum med myndighetene 

der viktige problemstillinger for fosterhjem kan drøftes og løses.  

Året startet med en gledelig beskjed at Norsk Fosterhjemsforening skulle tildeles Wenche 

Foss` ærespris. Juryens begrunnelse var: Fylkesforeningenes positive tilbud om aktiviteter og 

arrangement for hele fosterfamiliene, vårt interessepolitiske arbeid, og den rådgivningen som 

gis.  En annerkjennelse av det arbeidet nesten 200 tillitsvalgte og ansatte gjør gjennom året 

for nesten 4000 fosterfamilier.   

I mai arrangerte foreningen, i samarbeid med en ekstern aktør, en to dagers 

Fosterhjemskonferanse i Oslo. Stor deltakelse, men få fosterforeldre tilstede. Vi hadde derfor 

lagt opp til at man kunne følge konferansen via strømming på nettet. For 2019 har foreningen 

besluttet å ikke være medarrangør for Fosterhjemskonferansen.  

Høsten 2018 har det i større grad enn våren vært mer utadrettet virksomhet.  

Fylkesforeningen Aust-Agder sammen med representanter fra hovedstyret og sekretariatet 
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bidro med å fremme Norsk Fosterhjemsforening på stand på den årlige Arendalsuken. Det har 

vært gjennomført to ledersamlinger gjennom 2018, en i mars og en i oktober. Ledersamlingen 

i oktober ble gjennomført med fylkesledere og nestledere på Kielferjen. Det ble også 

arrangert en fin en-dags fagkonferanse i samarbeid med RBUP øst og sør, rettet spesielt mot 

fosterforeldre, hvor temaet var fosterhjemmenes indre liv.  

I høst ble også gjennomført møte med de aller fleste politiske partiene på Stortinget. 

Ungdomsutvalget har hatt flere samlinger med fosterbarn og fosterforeldres egne barn, dette 

lover godt for utviklingen av ungdomsstemmen i foreningen.  

Rådgiverne har mottatt mange henvendelser gjennom året. Spørsmålene som blir ringt inn til 

rådgivningstelefonen spenner fra enkle til alvorlige og sammensatte temaer. Henvendelser 

rommer ofte flere separate og sammensatte problemstillinger. Flere henvendelser har vært 

alvorlige og av en slik art at det har vært nødvendig og hensiktsmessig å ha flere samtaler 

med fosterforeldre fordi det har vært behov for å drøfte og tenke høyt rundt ulike situasjoner 

som oppstår. Dette gjelder spesielt krevende og vanskelige samarbeidsproblemer og akutte 

flyttinger av fosterbarn.   

Noen av de kompliserte henvendelsene som det ikke finnes løsninger og svar på i dag, blir 

sendt videre til det offentlige barnevern for løsning og avgjørelse. Men sakene kommer for 

ofte tilbake uten at vår henvendelse medfører noen endring på systemnivå. Vi opplever til 

tider at systemet svikter, og ønsker oss for 2019 et nasjonalt samarbeidsforum for 

fosterhjemsomsorgen.  

Foreningen har hatt en økning av antall medlemmer i forhold til 2017.  

 

 

1.1. Formål og oppbygging 

Norsk Fosterhjemsforening er en uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske 

partier og trossamfunn. Foreningen skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle 

plan innen fosterhjemsomsorgen.  

 

Hvem kan bli medlem? 

Følgende kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening: fosterforeldre, besøkshjem, 

beredskapshjem, familiehjem for barn og ungdommer og tilsvarende ordninger som er 

godkjent. Et fosterhjem har ett medlemskap, og begge fosterforeldre vil da ha de samme 

rettigheter. 

 

Foreningens oppbygging 

Norsk Fosterhjemsforening er en frivillig og demokratisk oppbygget organisasjon. Det 

innebærer at foreningen følger vanlige demokratiske spilleregler, at det foretas valg til alle 
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foreningens tillitsverv og at foreningens arbeid er tuftet på flertallsvedtak fattet i foreningens 

lovlige organer. 

Foreningens øverste organ er landsmøtet, som holdes hvert annet år. Vedtak fattet av 

landsmøtet er bindende for alle ledd i organisasjonen.  

Kontrollutvalget skal påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt. Foreningen har også en 

valgkomité som blant annet har ansvar for å legge frem for landsmøtet forslag til medlemmer 

i hovedstyret og kontrollutvalg.  

Hovedstyret er foreningens øverste organ mellom landsmøtene, og tar avgjørelser i alle saker 

som gjelder Norsk Fosterhjemsforening, med unntak av lokale saker som primært er 

fylkesforeningenes ansvar. 

 

Fylkesforeningene har et tilsvarende ansvar som hovedstyret, men på fylkesnivå. Det er 

fylkesforeninger i alle landets 18 fylker. Akershus blir midlertidig ivaretatt av Oslo. 

Sekretariatet er foreningens utøvende organ på nasjonalt nivå, og betjener alle medlemmer, 

tillitsvalgte og samarbeidsparter. Foreningen har også et faglig råd hvor blant annet 

styreleder, generalsekretær og fagansvarlig deltar. 

 

 

1.2. Hovedstyret 

Hovedstyret 2018 – 2020, valgt på landsmøtet 2017: 

Leder Lene P. Våmartveit Region Vest Hordaland 

Nestleder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Region Vest Rogaland 

Styremedlem  Helle Christensen Region Sør Buskerud 

Styremedlem Tommy Hæggernæs Region Nord Finnmark 

Styremedlem Solfrid Ruud Rekdal  Region Øst Oslo 

Styremedlem Kjersti Garnes Overvik Region midt Sør-Trøndelag 

Varamedlem Inge Kirknes Region Midt Nord-Trøndelag 

Varamedlem Rina Nicolaisen Region Nord Nordland 

Varamedlem Svein Vidnes Region Vest Sogn og Fjordane 

Varamedlem Anne-Birgitte Løvlien Region Øst Hedmark  

 

Hovedstyret 2018-2020, valgt på ekstraordinært landsmøte april 2018 

Leder Lene P. Våmartveit Region Vest Hordaland 

Nestleder Merete Skaarud Region Øst Oppland 

Styremedlem  Helle Christensen Region Sør Buskerud 
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Styremedlem Tommy Hæggernæs Region Nord Finnmark 

Styremedlem Solfrid Ruud Rekdal  Region Øst Oslo 

Styremedlem Inge Kirknes Region midt Nord-Trøndelag 

Varamedlem Svein Vidnes Region Vest Sogn og Fjordane 

Varamedlem Anne-Birgitte Løvlien Region Øst Hedmark  

 

Etter anmodning fra 10 fylkesstyrer ble det gjennomført ekstraordinært landsmøte. Uklarheter 

i forbindelse med vedtekter, gjennomføring av valget i oktober 2017 gjeldene nestleder og 

tolkningen av alminnelig flertall var noen av årsakene til behovet for ekstraordinært 

landsmøte.   

 

1.2.1. Oppgaver gjennom 2018 

Hovedstyret utfører oppgaver etter retningslinjer, vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet. I 

tillegg har de ansvar for alle løpende saker og vedtak i hovedstyreperioden på to år. 

Hovedstyret fatter vedtak i saker som ikke er tillagt annet organ.  

 

Hovedstyret har i 2018 hatt seks møter. Ett av disse ble gjennomført i forbindelse med det 

årlige organisasjonskurset og ett i forbindelse med ledersamling i oktober. Hovedstyret ble 

samlet også i forbindelse med ledersamlingen i mars. 

 

Hovedstyret har behandlet 83 saker gjennom 2018. Det er ca. 39 saker færre enn foregående 

år. Det blir alltid flere saker i landsmøteåret. Det er behandlet flere B-saker enn vanlig. Dette 

har sammenheng med saker som kom inn fra utvalg i foreningen som berørte personer og 

søknader om tapt arbeidsfortjeneste.  

 

Hovedstyret nedsatte et utvalg (114/17) etter landsmøtet 2017 for å se på vedtekter og 

retningslinjer rundt valg. Dette utvalget kom i gang etter ekstraordinært landsmøte i april 

2018. Første helgesamling ble gjennomført i august. Mandatet ble utvidet for utvalget i 

hovedstyrets møte i slutten av august. 

Utvalget hadde møte under ledersamlingen i oktober og helgesamling i desember. Utvalget 

består av en representant fra hovedstyret, - en fra kontrollutvalget, - en fra valgkomiteen, to 

fra fylkene og to fra sekretariatet. Utvalgets forslag vil bli behandlet i landsmøte 2019. 

 

Av grafen nedenfor kommer det frem antall behandlede saker i hovedstyret siden 2008 til og 

med 2018.   
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1.3. Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget arbeider etter vedtatte retningslinjer og vedtekter for foreningen. Utvalget 

skriver en samlet rapport for landsmøteperioden. Landsmøtet behandler rapporten. 

Kontrollutvalget skal i landsmøteperioden påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt. 

Kontrollutvalget har i 2018 løpende blitt oppdatert skriftlig og muntlig. Saksdokumenter til 

behandling i hovedstyret og styrets protokoller legges ut på intranett. Kontrollutvalget og 

øvrige tillitsvalgte har dermed tilgang til dette. Annen informasjon fra sekretariatet som 

sendes på epost til tillitsvalgte blir også sendt til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget har deltatt som observatører i hovedstyrets møte i februar. De har vært  

tilstede i ledersamlingen i mars, ekstraordinært landsmøte i april og ledersamling i oktober. 

 

Kontrollutvalg frem til landsmøte 2019: 

Kontrollutvalg etter landsmøte 2017: 

Leder: Mette Westergren, region Sør  

Nestleder: Bjørn Morten Holm, region Midt 

Medlemmer: Jan Ove Steinseth, region Vest 

Vara: Geir S Sørdal, region Vest (trukket seg i landsmøteperioden) 

 

Det ble fremmet mistillitsforslag på kontrollutvalget men ekstraordinært landsmøte 2018 ga 

sittende kontrollutvalg fornyet tillit. Vara i kontrollutvalget har trukket seg før ekstraordinært 

landsmøte. 

Nytt valgt kontrollutvalg fungerer umiddelbart etter de er valgt – fra landsmøte til landsmøte. 

Rapport fra kontrollutvalget legges frem for landsmøtet 2019 

Kontrollutvalget har hatt mye møtevirksomhet i perioden etter landsmøte 2017 og frem til 

ekstraordinært landsmøte 2018 (april). Det har vært avholdt seks Skype møter samt en 

møtehelg i februar. Kontrollutvalget har siden landsmøtet 2017 deltatt i tre av hovedstyrets 
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møter for å følge med på at saker ble håndtert etter gjeldene vedtekter. De har også besvart 

flere spørsmål omkring tolkninger av vedtekter.  

Leder og nestleder deltok på organisasjonskurset og ekstraordinært landsmøte. Leder deltok 

på ledersamling i oktober, og leder av kontrollutvalget er representant i 114/17 utvalget. 

 

1.4. Valgkomiteen 

Valgkomiteen arbeider etter vedtatte retningslinjer og vedtekter vedtatt i hovedstyret og 

landsmøtet. Representanter fra valgkomiteen var tilstede under organisasjonskurset i april, 

samt ledersamling og landsmøtet i oktober.  

Valgkomite fra 2015 og 

etter landsmøtet 2017: 

  

Leder: Mia Solberg, region Øst                     (trukket seg i 2017) 

Nestleder: Arild Ullebø, region Vest                    (trukket seg i 2018) 

Medlemmer: Monica Sjursen Skogland, region Vest  

Vara: Marianne Sollund, region Nord  

 

Det ble holdt ekstraordinært landsmøte april 2018 hvor det ble foretatt suppleringsvalg i 

valgkomiteen. Følgende ble valgt frem til landsmøte 2019: 

Leder Monica Sjursen Skogland  Region Vest Rogaland 

Nestleder Marianne Sollund Region Nord Troms 

Medlem Monica Holst Region Øst Oslo 

Varamedlem Frøydis Hordvik Stav Region Sør Telemark 

 

Valgkomiteen har vært tilstede i foreningens ledersamling i oktober. Valgkomiteens leder 

deltar i utvalg 114/17. Arbeidet med å systematisere valgkomiteens arbeid før valget i 2019 

har påbegynt. 

 

1.5. Utvalg 114/17 

Hovedstyret vedtok i sak 114/17 å nedsette et utvalg som skulle se på retningslinjer og 

vedtekter i forbindelse med valg. Utvalget ble utvidet med to representanter fra 

fylkesforeningene henholdsvis Vestfold og Møre- og Romsdal, i tillegg til representant fra 

hovedstyret (leder i utvalget), leder av valgkomiteen, leder av kontrollutvalget og 

fagansvarlig og generalsekretær fra sekretariatet. Hovedstyret har gitt utvalget utvidet mandat 

til å se på områder utover det som omhandler valg som vedtaket i sak 114/17 og - 27/18. 

Hovedstyret vedtok i sak 64/18 å gi mandat til utvalget å gå gjennom retningslinjer og 

vedtekter for Norsk Fosterhjemsforening med hensikt å forbedre disse. De vedtok videre å 

godkjenne at utvalg 114/17 kan fortsette sitt arbeid etter landsmøtet 2019 avhengig av fortsatt 

uløste områder knyttet til vedtekter og retningslinjer.  
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Utvalget har hatt to helgesamlinger i løpet av høsten 2018. Forslag til endringer fra utvalget, 

vil bli sendt ut til fylkesforeningene for innspill etter hvert som deler av arbeidet blir sluttført.  

Utvalget vil gjennomgå forslagene til endring og tilføyelser på organisasjonskurs 2019, og vil 

sluttføre arbeidet innen 1. juni. Forslag fra utvalget vil bli lagt frem for landsmøtet 2019, og 

det blir opp til landsmøtet hvorvidt de ønsker at utvalget skal fortsette der de ikke har rukket 

å finne løsninger.   

Det vises til hovedstyresak 114/17 landsmøtet 2017 for mer informasjon.   

 

1.6. Fylkesforeningene 

Fylkesforeningene er selvstendige juridiske enheter under moderorganisasjonen Norsk 

Fosterhjemsforening.  

Hovedstyret sammen med sekretariatet har gjennomført organisasjonskurs for tillitsvalgte i 

april og ledersamling for fylkesledere i mars, og fylkesledere og nestledere i oktober. 

Foreningen har til sammen ca. 200 tillitsvalgte, og fortsatt når vi ikke alle med opplæring en 

gang i året. Dette er en utfordring vi må finne en løsning på.  

Norsk Fosterhjemsforening har i utgangspunktet 19 fylkesforeninger. Akershus har vært uten 

fylkesstyre de siste årene. For å kompensere for dette har fylkesforeningene Oslo og til dels 

Østfold invitert medlemmer fra Akershus til sine arrangementer. Fylkesforeningen i Oslo 

hjelper også til med å spre informasjon om viktige saker for medlemmer i Akershus via deres 

Facebook-gruppe. Hovedstyret vedtok i desember at refusjon fra medlemskontingenten i 

Akershus utbetales fylkesforeningen Oslo fra 01.01.2018. 

Oslo har hatt ansvar for aktiviteter samt informasjon og oppdatering av Akershus webside og 

Facebookside gjennom hele 2018.   

Det er mange prosesser som foregår på regjeringsnivå – og mange av disse berører vår 

organisasjon. Sammenslåing av fylker er en av disse prosessene. Et fylke er allerede 

sammenslått og skiftet navn. Andre står for tur. Noen av sammenslåingene vil innebære helt 

nye navn. Fylkesadministrasjoner vil flytte, og vil i fremtiden representere opptil flere 

tidligere fylker. Hovedstyret må imidlertid se endringene av navn i en større sammenheng, og 

foreningen avventer hva Frivillighet Norges øvrige medlemsorganisasjoner vil gjøre.  

Hovedstyret vil forberede en sak til landsmøtet 2019 omkring fylkessammenslåing hvor også 

eventuelle navnendringer vil bli behandlet. 

 

1.6.1. Økonomi  

Fylkesforeningenes inntekter baserer seg på refusjon av medlemskontingenten, egne kurs og 

samlinger, og driftstilskudd fra staten.   

Etter landsmøtevedtak i 2015 avsettes kr 500 000 av statlig driftstilskudd til fordeling blant 

19 fylkesforeninger, så også i 2018.  

Det er hovedstyret som har ansvar for Akershus midler. Ved tildeling to ganger i året samt 

etter landsmøtevedtak kr 15 000 til fylkene settes det av penger til drift og aktivitet på egne 

konti for Akershus sentralt. Hver fylkesforening utarbeider årsberetning, årsregnskap, 

budsjett og aktivitetsplan som legges frem i fylkenes årsmøter.  
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Hovedstyret vedtok i 2017 at Akershus sin medlemsrefusjon skal overføres til Oslo. Fra 

januar 2018 har Oslo mottatt medlemsrefusjonen til Akershus.    

 

Fylkene har i 2018 fått tilsammen overført 1.125 mill. kroner – en høyere utdeling enn 

tidligere år. Ekstratildelingen fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (bufdir) i oktober på 

kr. 350 000 gikk uavkortet til aktiviteter og drift i fylkesforeningene. Kr 15 000 i 

driftstilskudd blir utbetalt etter landsmøtevedtak, i tillegg fordeles midler etter søknad to 

ganger i året.  Søknadsbeløpene viser et stort behov i fylkene for støtte til aktiviteter for hele 

fosterfamilien og drift til møtevirksomhet og deltakelse i organisasjonskurs og for dette året 

ekstraordinært landsmøte.  Hovedstyret har i siste tildeling øremerket overførte midler til 

ungdomsarbeid, ITK utstyr i fylkene, deltakelse på organisasjonskurs og generell drift.  Det 

er også avsatt ekstramidler til ledersamling da det i 2018 har blitt gjennomført to 

ledersamlinger den ene med overnatting.  

Ved samlinger som organisasjonskurs og landsmøte benytter foreningen reisefordeling slik at 

reiseutgiftene blir jevnt fordelt uavhengig av hvor deltakerne bor.   

  

Fylkesforeningene får overført 55 prosent av medlemskontingenten. Totalt fikk fylkene 974 

253 kroner i medlemsrefusjon. 

 

Fem forskjellige fylkesstyrer har hvert år siden 2015 gjennomgått internkontroll. Norsk 

Fosterhjemsforening mottar store tilskudd fra staten hvert år, og må derfor følge vanlig 

regnskap – og rapporteringsskikk for å føre kontroll med at midler brukes i samsvar med 

forutsetningene.  Selv om vi har ekstern revisor, og følger vanlig regnskapsskikk kan vi 

likevel få statlig bokettersyn. Dette gjør at det er viktig at foreningen har rutiner på 

oppfølging av de midler som også gis videre til fylkesforeningene. Fylkene velger enten to 

revisorer internt eller en fagrevisor. Likevel har det vist seg at internkontroll har vært 

nødvendig både for å avdekke opplæringsbehov og avdekke mislighold. Det har vært skifte 

av regnskapsansvarlig i 2018 og det er ikke foretatt internkontroll i 2018. Internkontrollen vil 

videreføres til 2019.   

 

Foreningen tilbyr kassererkurs i forbindelse med organisasjonskurs for tillitsvalgte. Dette er 

kun en gang i året og i noen tilfeller blir det for lite, og det tilbys ytterligere opplæring fra 

regnskapsansvarlig.   

 

Det er lovpålagt at fylkesforeningene er registrert i Brønnøysundregisteret.  

 

Mange fylker bedrer sin økonomi ved å arrangere samlinger og kurs hvor medlemmene 

betaler en egenandel. Fylkesstyrene har også søkt «Studieforbundet næring og samfunn» om 

støtte til eksempelvis samtalegrupper, de har økt sine inntekter gjennom loddsalg eller fått inn 

penger ved at de er registrert i Frivillighetsregistret som utløser grasrotandel. 
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1.6.2. Aktiviteter   

Fylkesforeningene har fastsatt sine aktivitetsplaner for 2018 med utgangspunkt i Norsk 

Fosterhjemsforening sin handlingsplan for 2018-2020. Opplysningene under er hentet fra 

styrereferater og protokoller fra respektive fylkesstyrer gjennom 2018 og fra fylkenes 

aktivitetsplaner for året som har gått. Sluttføringen av sentral årsberetning kommer på et 

tidspunkt (må være ferdig til revisorgjennomgang i slutten av januar) hvor fylkene ikke er 

ferdig med sine årsberetninger.  

Hvert fylke har hatt opptil flere familiesamlinger med kurs og aktiviteter gjennom 2018. De 

legger gjerne et kurs i sammenheng med årsmøtet. Noen har faste familiehelger på våren og 

høsten – samme sted hvert år. Flere fylker arrangerer temakveld, ungdomsturer/treff med 

aktiviteter, skidager, juleverksted, samtalekurs og likemannsarbeid. Fosterhjemscafeer blir 

arrangert med eller uten deltakelse fra det offentlige barnevern. Noen fylker har gått sammen 

om arrangement for fosterfamiliene. Noen kurs blir arrangert i samarbeid med Bufetat og 

flere fylker er engasjert i oppgaver med Pride kursene. 

I tillegg til aktivitetene nevnt over har Aust-Agder fylkesstyre deltatt svært aktivt sammen 

med hovedstyret og sekretariatet gjennom hele Arendalsuka i august.  

Årsmøter, familiehelger, div. aktiviteter, temakvelder, kafemøter m.m. for hele eller deler av 

fosterfamilien kommer i stand takket være tillitsvalgte i de forskjellige fylkesstyrene.   

 

Oversikten under viser aktivitetene i hvert fylke. Informasjonen er hentet fra fylkenes 

Facebookside og websiden. 

 

Her er en oversikt over aktiviteter i fylkene 2018: 

Akershus Medvirker på aktiviteter i Norsk Fosterhjemsforening Oslo 

Aust-Agder Medlemshelg på Kragerø Resort i januar 

Medlemsmøte/pizzakveld i februar, mai og november 

Arendalsuka 

Tur til Tanum Strand i september 

Kino og middag for hele familien i oktober 

Julebord på Bjellastrand Gård i desember 

Buskerud Årsmøte i februar 

Familiesamling på Oset i juni 

Familiedag med klatring på Høyt og Lavt Parken i september  

Kurs i samarbeid med Barnas Plattform i oktober 

Juleverksted på Espira Gåserud barnehage i november 

Finnmark Årsmøte i februar  

Medlemsmøte i september 

Møte med politikere i Vadsø i september 

Familiesamling i Alta i oktober 

Hedmark Familiehelg på Savalen i januar 

Temadag om fostersøsken i mai 

Samtalegruppe i Ringsaker 

Samtalegruppe på Brumunddal bibliotek 
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Hordaland Årsmøte i februar 

Teater på Fyllingsdalen, Robin Hood, i april 

Kurs om traumebevist omsorg ved Ina Søviknes, i april 

Medlemskveld på Stord i mai 

Familiedag på 4H-gården i august 

Fosterhjemscafe på Little Eataly Ocean i september, oktober og november 

Julekos på Langegården 

Møre og Romsdal Fagsamling med årsmøte i februar 

Familiehelg i Valldalen i juni 

Familiesamling på Finnøy Havstuer i november 

Nordland Årsmøte i Bodø i februar 

Familiesamling på Saltfjellet i september 

Nord-Trøndelag Årsmøte i mars 

Aktivitetsdag i turnhallen og Laserland i mai 

Aktivitetsdag på Rypetoppen i august 

Familiedag med bowling og bad i oktober 

Samtalegruppe på Røa i november 

Oppland Samtalegruppe på Seljelia på Gjøvik: 6. mars, 10. april, 8. mai, 21. august, 

18. september, 16. oktober, 13. november, 11. desember 

Samtalegruppe på Hjertebo: 8. mars, 5. april, 3. mai, 7. juni, 1. november, 6. 

desember 

Møtesplass for fosterfedre 15 nov og 13 des. 

Sommeravslutning i juni 

Øvrige samtalegrupper 23. oktober, 26. oktober, 13. november, 11. 

desember 

Familiedag på Tyrili Klatring i november 

Rogaland Fosterhjemscafe i januar, april, august, september og november 

Inspirerende og faglig sammenkomst i februar 

Årsmøte i februar 

Familiedag på Fritidsgården/ speiderbasen i juni 

Familiedag i Trollskogen i august 

Familiesamling med deltakelse på barnas dag på Egersund Motorsportsenter 

i september 

Julesamling i desember 

Sogn og Fjordane Familiesamling i Lodalen i juni 

Familiehelg på Skrei hotell i januar 

Sør-Trøndelag Bowling i Sandmoen og Bjugn i april 

RBK-kamp i mai 

RBK-kamp i august 

Familiesamling i september 

Bowling i Sandmoen og Bjugn i oktober 

Juleverksted på Sverresborg i desember 

Telemark Årsmøte i februar 

Kveldsmat med tema i mars 

Familiedag på Hulfjell fård i juni 

Kveldsmat med tema i oktober 

Familiesamling med bowling i november 

Troms Årsmøte på The Edge i februar 

Filmvisning «Sommerbarn» i mai 

Familiesamling i oktober 

Vest-Agder Årsmøte i februar 
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Inspirasjonsforedrag med Ada Sofie Austegard i april 

Familiedag på Lindland gård i september 

Vestfold Årsmøte og fagseminar i februar 

Vinterferie på Solstua på Lifjell i februar 

Familiedag på Foldvik Familiepark i juni 

Kurs i samarbeid med Barnas Plattform i juni 

Høsttur til Solstua i september 

Bowlingdag på Metro-Sandefjord i november 

Temakveld for fosterforeldre med Tom E. Myrbråten i desember 

Østfold Veiledningssamling i Moss: 6. mars, 20. mars, 10. april, 24. april, 15. mai, 

29. mai, 12. juni 

Samtalegruppe i Moss: 15. mars, 5. april, 3. mai, 7. juni, 20. september, 18. 

oktober, 8. november, 13. desember 

Oslo Familiehelg på Tjøme i juni 

Familiedag på Siggerud i september 

Ungdomskveld «Fangene på Fortet» i oktober 

Temakveld for fosterforeldre: Traumabevisst fosterhjemsomsorg med 

Marianne Borgen i november 

Førjulsdag med fysisk aktivitet, juleverksted og julegrøt i desember 

 

 

1.7. Profilering, kommunikasjon og media 

Norsk Fosterhjemsforening profileres på flere arenaer.  

Vi profilerer også foreningen utad og gir til kjenne våre synspunkter når vi gir 

høringsinnspill, deltar i høringsgrupper, arbeidsgrupper, referansegrupper på ulike nivå, 

holder foredrag, er tilstede på konferanser og samlinger nasjonalt og internasjonalt, samt 

kommer med uttalelser i media.  

 

Foreningen fikk en god start på året hva gjelder profilering. Vi ble tildelt Wenche Foss` 

ærespris som ble utdelt på kjendisgalla på Grand hotell i slutten av januar.   

Gjennom 2018 har det blitt gitt mye informasjon gjennom våre faste informasjonskanaler 

websiden, Fosterhjemskontakt, Facebook, intranett, mail og gjennom månedlige nyhetsbrev 

til alle medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg til å gi informasjon om hva vi arbeider med, 

eksempelvis høringssvar, rapporter m.m. har vi også i 2018 brukt Facebook for å hente inn 

synspunkter og innspill på diverse problemstillinger. Spesielt har 2018 hatt fokus på 

forskjellige temaer i mandatet som Fosterhjemsutvalget skulle utrede. I tillegg har det vært 

innhentet innspill i forbindelse med blant annet utredning av samvær, tillitsperson, 

standardkontrakter for familie- og beredskapshjem og grensesetting i fosterhjemmet.   

Vi fokuserte på NAV ytelser i kombinasjon med arbeidsgodtgjøring i 2017. Medlemmer og 

andre har dermed fått en kunnskap som vi har spredd gjennom våre kanaler samt gjennom 

media. Noe som antagelig har ført til at vi på rådgivningen har fått færre henvendelser mht. 

NAV-ytelser sammenlignet med tidligere år.  

Det er et stort behov for informasjon om hva som skjer faglig, politisk og hva vår 

organisasjon til enhver tid arbeider med, og hva vi som forening mener. Vi vet at andre 

organisasjoner, det offentlige barnevern mfl, følger oss både på Facebook og på vår webside. 
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Det å legge ut, bearbeide informasjonen slik at den forkortes og forstås av våre lesere - tar tid. 

Behovet for informasjon og kommunikasjon har økt for hvert år.  

Norsk Fosterhjemsforening ble gjennom 2018 oppringt for en rekke intervjuer og uttalelser til 

radio og diverse aviser, både sentralt og lokalt 

 

Fosterhjemskontakt er en av foreningens viktigste profileringskanaler. Denne når både 

medlemmer og faggrupper innen fosterhjemsomsorgen. 

Internasjonalt profileres foreningen gjennom deltakelse i årlige møter i det nordiske og 

europeiske nettverksgruppene NOFCA, Apfel og den verdensomspennende IFCO (se egne 

kap.). Gjennom 2018 ble kun NOFCAs samling i Stockholm i mai prioritert.  

Foreningen har profileringsgjenstander som refleksbånd, penner, is-skrape med navn og, 

handlenett med logo og fine ryggsekker til dagsturer med logo - alt til salgs via sekretariatet. I 

tillegg har vi jakker og T-trøyer som vi bruker på forskjellige stand. Penner, sukkertøy, og 

nett samt spesielt utformet informasjonsmateriell kom godt med under årets Arendalsuka, 

hvor både media, politikere, næringsliv og andre organisasjoner også profilerer sitt budskap.   

Gjennom å arrangere fagkonferanser profilerer vi også foreningen på en god måte. I mai 

arrangerte vi sammen med Dialog og kompetanse en todagers Fosterhjemskonferanse, og i 

oktober arrangerte vi sammen med RBUP Øst og Sør en fin fagdag om fosterhjemmenes 

indre liv. Begge hadde stor deltakelse, og ved hjelp av et medlem streamet vi konferansen i 

mai og filmet konferansen i oktober. Det betyr at vi har nådd flere medlemmer som ikke 

hadde anledning til å delta på konferansene. 

Gjennom høsten 2018 har det vært gjennomført forberedende møter med de fleste politiske 

partier på Stortinget. Disse vil bli fulgt opp i forlengelsen av Fosterhjemsutvalgets melding 

ble lansert 18.12.2018. 

Innspillene både muntlige og skriftlige som er gitt gjennom hele året til Fosterhjemsutvalget 

har profilert Norsk Fosterhjemsforening. Foredrag i Fylkesnemndenes 25 års jubileum og i 

FO/LFBs frokostmøte om ettervern det samme. Interne og eksterne prosjekter blir lagt merke 

til i Storting, offentlig barnevern mfl. og det at foreningen med sitt prosjekt ble valgt ut for en 

Boot Camp i jan 2019 ut av 90 søkere. 

 

1.8. Faglig råd 

Faglig Råd er et rådgivende organ for Norsk Fosterhjemsforening når det gjelder faglige 

spørsmål. Rådet er sammensatt av 3-5 fagpersoner. Det har ikke blitt gjennomført møter i 

faglig råd gjennom 2018 grunnet stort arbeidspress på mange områder i en underbemannet 

organisasjon. Flere av medlemmene i faglig råd bidro aktivt til Fosterhjemskonferansen 2018. 

Følgende personer har sitter i Norsk Fosterhjemsforenings Faglig Råd: Styreleder Lene 

Printzlau Våmartveit, generalsekretær Tove M S Wahlstrøm, fagansvarlig Marianne Oftedahl 

(fungerer som sekretær for rådet) fra Norsk Fosterhjemsforening, psykolog Vigdis 

Bunkholdt, advokat Astrid Haram, advokat Kirsten Sandberg (professor ved Universitetet i 

Oslo), og høyskolelektor Hege Sundt.  
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1.9.  Sekretariatet 

Sekretariatet er Norsk Fosterhjemsforening sitt utøvende organ. De ansatte utreder, 

forbereder og følger opp saker til foreningens hovedstyre, landsmøte og effektuerer vedtak 

fra disse. De utarbeider informasjonsmateriell, koordinerer og bistår fylkesforeningene, samt 

gir råd og veiledning til medlemmene, og sikrer et godt samarbeid med relevante 

organisasjoner og offentlige institusjoner. Interessepolitisk arbeid opp mot lokale og 

nasjonale myndigheter ligger også til sekretariatet, som sprer informasjon om 

fosterhjemsarbeid gjennom media, internett og egne publikasjoner, og gjennom utgivelsen av 

Fosterhjemkontakt, opplæring og kursvirksomhet. Videre drives fagutviklingen gjennom 

forskjellige prosjekter og lignende. 

 

Sekretariatet er lokalisert i Oslo sentrum med gangavstand til alle viktige samarbeidsparter. 

Sekretariatet har 4,6 stillingshjemler. Fordelingen av disse i 2018 kommer frem under. 

Ansatte i sekretariatet 2018:   

Generalsekretær Tove M S Wahlstrøm 100 % 

Nestleder/Fagansvarlig Marianne Oftedahl 100 %  

Redaktør i Fosterhjemskontakt 
Fagkonsulent 

Åse L. Larsen 50 % freelance 
50%   

Organisasjonssekretær Sandra Szymanska 100%  

Regnskapsfører Anne Enger 
Agnes Cole  
Norsk Fosterhjemsforening 
kjøper tjenester fra august av 
Son Regnskap 

20 % avsluttet i februar  
20 % fra februar – august 
Fra august ansatt hos Son 
Regnskap A/S  

Karin Haarberg Aas og Eva Thomsen gir rådgivning til våre medlemmer hver torsdag. 

Redaktør Åse L. Larsen har fungert som rådgiver ved behov.  

 

2018 har vært et stabilt år i forhold til personalet med unntak av vår mangeårige 

regnskapsfører Anne Enger gikk ut i pensjon. Hun ble erstattet i februar med Agnes Cole.  

Ingen sykefravær blant de ansatte.  

 

Det har også i 2018 skjedd mye som har nødvendiggjort utredninger og høringsinnspill fra 

foreningen. Fra januar til juni har det vært fokus på organisasjonens indre liv. Det var til tider 

krevende både for sekretariatet og hovedstyret å håndtere alle saker som kom på bordet til et 

nytt hovedstyre. Et ekstraordinært landsmøte ble gjennomført før vi kunne konsentrere oss 

om oppgaver utenfor egen organisasjon. Fokus har vi forsøkt å ha i det viktige arbeide opp 

mot en ny NOU. Vi har gitt både muntlige og skriftlige innspill til Fosterhjemsutvalget 

gjennom hele 2018. Sammen med representanter fra hovedstyret har vi gjennomført møter i 

Stortinget, dialogmøter – og referansegruppemøter i Bufdir, gjennomført møte med gammelt 

og nytt barneombud, første møte med statsråd i juni og et kort møte med under Arendalsuka.  
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Ansatte har også vært deltagende i utvalg 114/17 som gjennomførte to helgesamlinger i løpet 

av høsten. 

 

Sekretariatet har forberedt og sammen med hovedstyret gjennomført ledersamlinger, 

ekstraordinært landsmøte, organisasjonskurs, hovedstyremøter, to konferanser mm. Det meste 

trenger forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.   

 

Det er også fra sekretariatets side utgitt 6 nummer av Fosterhjemskontakt, gitt rådgivning til 

de som har henvendt seg, gjennomført og sluttført prosjekter, søkt om penger til nye, og 

administrert et eksternt prosjekt. Gjennom vår lobbyvirksomhet med representanter fra de 

forskjellige partier på Stortinget resulterte i at det kom en positiv melding fra Stortinget at 

Statsbudsjettet 2019 ville ha en merknad ang ett av våre prosjekter, som igjen betyr at vi vil 

få et ekstra tilskudd i 2019. Og i tillegg ble dette prosjektet tatt ut av 90 til å være med i en 

Boot Camp i regi av Ferd (sosiale entreprenører/ Andresen). 2019 vil vise seg om Norsk 

Fosterhjemsforening får mulighet til å komme videre ved hjelp av Ferd.   

 

Gjennom de siste 4 årene har de ytre forholdene i Storgata 10 vært forstyrrende. Først har vi 

vært gjennom rivning og oppbygging av Riksrevisjonens bygg, det medførte mye støy og 

støv. Ikke før dette bygget var ferdig startet rivningen av Clarion Hotel i januar 2017 

(nærmeste nabo sørøst). Denne rivningen har til tider vært så forstyrrende at vi ikke har 

kunnet bruke kontorer og møtelokaler som vender ut mot Clarion. Ferdigstillelse vil være i 

mars 2019. I tillegg er det vedtatt å gjøre Skippergata til miljøgate og endringer av fortauet i 

Storgata starter opp tidlig i 2019. Som om ikke det er nok, har det vært rivning med støy og 

støv fra bygg som vender mot Youngstorget. Men der fremme vil det bli et riktig fint område 

av Oslo.     

Året 2018 har vært et hektisk og aktivt år for oss i sekretariatet. 

 

2. ØKONOMI 
Norsk Fosterhjemsforening fikk etter klage på tildeling av driftstilskudd fra 3 730 mill til 4.1 

mill for 2017, 2018 og 2019. I tillegg fikk foreningen en ekstratildeling i oktober på  

kr 350 000. Totalt fikk foreningen kr 4 450 mill for 2018. I tillegg fikk foreningen 

administrasjonstilskudd på diverse prosjekter med kr 154 000.   

 

Tilleggsbevilgningen kom godt med da fylkene har et stort behov for å kunne dekke sine 

utgifter til aktiviteter og drift.  Fylkene har gjennom 2018 fått overført ca. 1 125 mill. kroner.  

I tillegg har de fått refundert medlemskontingent med litt over 1 mill.  

Fortsatt står tildelingen ikke i forhold til den viktige rollen foreningen har innen 

fosterhjemsfeltet. Vi skal utvikle en medlemsorganisasjon med 200 tillitsvalgte og nærmere 

3800 medlemmer. Tillitsvalgte i foreningen utgjør rundt 40 årsverk. 

   



 

ÅRSBERETNING 2018 

Norsk Fosterhjemsforening 

Side 17 av 41 

 

Norsk Fosterhjemsforenings inntektskilder i 2018 var driftstilskudd fra Bufdir, 

medlemskontingent, provisjonsinntekter gjennom annonser i Fosterhjemskontakt (gjennom 

Bell Media), salg av temahefter og bøker, leieinntekt fra ett utleid kontor og 

administrasjonstilskudd på prosjekter. 

 

Det ble lagt opp budsjett for 2018 med et underskudd på kr 984 000. Årsresultatet gikk i 

minus med kr 62 189.  

At underskuddet ikke ble større har sammenheng med mindre ekstern aktivitet gjennom 

deltakelse på kurs/konferanser arrangert av andre. Det har ikke vært deltakelse på verken 

IFCO, Apfel eller Eusarf -konferansene dette året. Noe som har sammenheng med fokus på 

foreningens indre liv.  Hovedstyret bevilget en midlertidig stilling i to år – denne ble ikke 

besatt i 2018. I tillegg har 50% fagkonsulentens lønn blitt erstattet med prosjektmidler 

gjennom prosjektet Brobygging. Vi hadde heller ikke budsjettert med en ekstrabevilgning fra 

Bufdir i slutten av året med kr 350 000. Annonseinntektene ble over to hundre tusen mer enn 

oppsatt budsjett. Hovedstyret vedtok i desember 2017 annonsering på vår webside med inntil 

ti annonser. Dette ble iverksatt fra januar 2018. En vil anta at annonser i Fosterhjemskontakt i 

fremtiden vil være svært usikkert, og må se på flere digitale arenaer for annonsering. Salg av 

annonser balanserer utgiftene til drift av seks nummer per år av Fosterhjemskontakt.  

Vi har også tatt inn litt penger på dekning av streaming, og på den sentrale Facebooksiden 

gitt åpning for å gi gaver. Her er det kommet inn ca kr 10 000.  I starten av året fikk vi 

Wenche Foss`s ærespris på kr 50 000. 

 

Vi har hatt tre stillinger besatt i 100% gjennom året, to eksterne rådgivere en dag i uken. Ny 

regnskapsansvarlig i 20% stilling ble ansatt i februar. Ved prøvetidens slutt i august, gikk 

regnskapsansvarlig over i et privat selskap. Foreningen har siden august kjøpt tjenester 

primært en dag i uken fra Son Regnskap. Vi har i de siste ti årene hatt ekstern revisor 

gjennom BDO som gjennomgår halvårsregnskap og årsregnskap. 

 

Til å ivareta alle oppgaver, må vi for 2019 lete etter nye inntektskilder, slik at vi kan ansette 

flere i sekretariatet og kunne gi alle tillitsvalgte og medlemmer den bistanden de trenger.   

 

Vi fikk administrasjonstilskudd fra fire prosjekter i 2018. Viser til omtale av prosjektene 

senere i årsberetningen. Pengene er etter søknad fra foreningen innvilget av ExtraStiftelsen 

og en fra Bufdir. 

 

 

3. HANDLINGSPLAN 
Handlingsplan og tiltaksplan er Norsk Fosterhjemsforenings styringsinstrument. 

Fylkesforeningene styrer etter ettårs aktivitetsplan, som skal gjenspeile handlingsplanens 

punkter. Handlingsplan vedtas hvert annet år av landsmøtet, ettårig tiltaksplan vedtar 

hovedstyret. 
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3.6. Foreningens formål 

Foreningen skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 

fosterhjemsomsorgen. 

Dette punktet viser foreningens deltakelser i nasjonale referansegrupper/arbeidsgrupper, 

møter, prosjekter, samarbeid, foredrag, intern og ekstern informasjon på fosterhjemsområdet, 

deltakelse i nasjonale og internasjonale sammenhenger og kontakt med media. Mange av 

aktivitetene gjenspeiler profilering av foreningen som gjøres ved tillitsvalgtes og ansattes 

arbeid. 

 

3.7. Oppnådde mål i henhold til vedtatt tiltaksplan for 2018 

Foreningen tar utgangspunkt i oppnådde mål utfra tiltaksplan 2018 som igjen utgår fra 

handlingsplan for 2018-2020. Våre innspill kan klart måles i forhold til punktene i tiltaksplan 

og hva Fosterhjemsutvalget landet på i sin NOU som ble lagt frem i desember. NOU 18:2018 

Trygge rammer for fosterhjem har forsøkt å løse noen av våre innspill men mandatet har vært 

begrenset og gir derfor ikke løsninger til alle våre innspill og punkter i tiltaksplan. Viser til 

eget punkt i årsberetningen vedrørende NOU 18:2018. 

 

1) Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstsvilkår. 

 

• Barn som flytter i fosterhjem skal utredes før plassering. Forpliktende plan skal 

sikre riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets overganger fra 

0-23 år. 

Oppnådd gjennom innspill: Barn skal utredes før plassering, men det gjenstår en 

evaluering om dette følges opp fra det offentlige barnevern. Foreningen har oppnådd 

at det skal utarbeides en forskrift om bruken av individuell plan i barnevernet (må 

gjennom i Stortinget våren 2019). Ivaretas gjennom referansegruppen i Care. 

• Fosterbarn mellom 18 og 23 år som er tilknyttet fosterhjem skal gis rett til et 

meningsfylt og forutsigbart tilbud om ettervern. Rett til ettervern til og med 25 

år. 

Ikke kommet helt i havn, men oppnådd ettervern til 25 år.  Statsministeren lovet 

ettervern til 25 år samme dag som utvalget lanserte NOU 2018:18. 

Fosterhjemsutvalget foreslår at det presiseres i barnevernloven at etterverntiltak for 

dem som hadde tiltak ved fylte 18 år, når som helst innen fylte 23 år kan opprettes, 

gjenopprettes eller endres.  Lite er tilrettelagt der ettervernsungdommen velger å bli 

boende i fosterhjemmet.  

• Barnevernet må se hele fosterhjemmet, med biologiske og andre barn. 

Til tross for våre innspill i forhold til øvrige barn i fosterhjemmet kan vi ikke se 

Fosterhjemsutvalget har foreslått noen tiltak, annet enn forsvarlig oppfølging og tilsyn 

– uten at dette er spesifisert. Det ble igangsatt utredning vedrørende egne barn i 

fosterhjem i 2018 men ikke sluttført. Vi hadde en av forelesningene om temaet i 

Fosterhjemskonferansen i mai.  
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2) Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter. 

 

• Gode og forutsigbare rammevilkår for fosterforeldre i forhold til økonomi, 

tilleggspensjon, samt permisjonsordninger fra ordinært arbeid.   

Gode og forutsigbare rammer er tatt opp i mange år. Rapporten som ble laget av PwC 

for KS for flere år siden, kom frem til en god løsning. Vi har i våre innspill til 

Fosterhjemsutvalget lagt vekt på denne rapportens løsninger. Fosterhjemsutvalget 

foreslår blant annet en skattefri stønadsordning for ordinære fosterhjem, 

inntektskompensasjon ved permisjon den første perioden (aldersavhengig), varighet 

differenseiers etter barnets alder. Innføring av retningslinjer for frikjøp, kompensasjon 

av frikjøpte fosterforeldre i ordinære fosterhjem for tap av tjenestepensjon. Behovet 

for forsikringsordninger for personskade skal utredes.   

• Sikring av grunnleggende juridiske rettigheter og rettssikkerhet for 

fosterhjemmet. 

I flere år har vi løftet behovet for rettigheter og rettssikkerhet for fosterhjemmet.  

Barnevernlovutvalget behandlet ikke dette ei heller Fosterhjemsutvalget og de ber Bld 

utrede fosterforeldres juridiske rettigheter. Fosterhjemsutvalget foreslår at det gis 

uttalerett til fosterforeldre i saker om flytting, og at det i tas inn i avtalen en plikt for 

barneverntjenesten til å samarbeide med fosterforeldre. Vi har etterlyst et nivå over 

barnevernet til å bistå i konflikt mellom barnevernet og fosterforeldre. Til dette 

foreslår Fosterhjemsutvalget at det opprettes et konfliktløsningsorgan (spm her er 

hvem som skal sitte i dette organet). 

• Lovpålagt og kompetansegivende opplæring for fosterforeldre. 

Fosterhjemsutvalget sier ingen ting om kompetansegivende opplæring for 

fosterforeldre som vi har spilt inn. De foreslår at hele fosterhjemsprosessen fra 

rekruttering til tilbakeføring skal inngå i et nasjonalt kvalitetssystem i barnevernet, og 

at det må prioriteres forskning på fosterhjemsområdet. Mer forskning har vi også 

etterlyst i mange år så det er bra. Det skal utvikles faglige standarder for hva som er 

forsvarlig oppfølging og tilsyn. Kommunene skal utvikle og etablere miljøer med 

spisskompetanse på fosterhjemsområdet for å sikre at barn, fosterfamilier og foreldre 

får tilgang til spesialisert veiledning. Alt er spilt inn fra foreningen i flere år også til 

Fosterhjemsutvalget. Bufdir har med innspill fra foreningen utarbeidet Modulbasert 

veileder som nå ligger på deres webside som foreningen også har hatt innspill på samt 

at det er etablert et spisskompetansesenter for fosterhjemsomsorg i Bufetat, region sør. 

 

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som interesseorganisasjon. 

 

• Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd. 

Det har vært gjennomført to ledersamlinger, ekstraordinært landsmøte, 

organisasjonskurs, todagers fagkonferanse i mai, deltakelse på Arendalsuka, flere 
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samlinger i ungdomsutvalget, hovedstyremøter, igangsatt et internt utvalg (utvalg 

114/17) for å se på retningslinjer og vedtekter i foreningen – to helgesamlinger 

gjennom høsten samt en dags fagkonferanse. Ny styreleder har blitt intervjuet av både 

radio og tv. Utgivelse av seks Fosterhjemskontakt og månedlige nyhetsbrev til 

tillitsvalgte og medlemmer. Foreningen har gjennom hele 2018 hatt fokus på skriftlige 

og muntlige innspill til Fosterhjemsutvalget, deltatt i div nasjonale referansegrupper, 

og møter med de politiske partier på Stortinget. Året startet ved tildeling av Wenche 

Foss`Ærespris og avsluttet med at Stortinget hadde merknad til Statsbudsjettet 2019 til 

Brobyggerprosjektet - noe som gjør at Norsk Fosterhjemsforening vil få økonomisk 

støtte de neste årene for en videreutvikling av prosjektet. I tillegg fikk prosjektet ja på 

søknad om deltakelse i en Boot Camp arrangert gjennom Ferd.  

Brobyggerprosjektet, som har flere underprosjekt - Brobygging i landet og 

Raushetsplikt – har gjennom 2018 blitt profilert både i pilotfylket Møre og Romsdal 

og i møter med Stortingsrepresentanter, i foredrag under Fosterhjemskonferansen i 

mai samt i andre sammenheng. 

• Nettverksbygging gjennom familiesamling og aktiviteter i fylkesforeningene. 

Det utrolig viktige arbeidet tillitsvalgte i fylkesstyrene gjør er kanskje ikke så synlig 

for det offentlige barnevern. Men de samlinger, kursdagene, aktivitetene, 

samtalegrupper m.m som arrangeres av fylkesstyrene gjennom året er ofte avgjørende 

for at fosterfamilier står i oppdraget. Slike samlinger er ikke et tilbud det offentlige 

kommunale barnevern gir.  

• Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet. 

Også gjennom 2018 har vi fått hjelp av to eksterne som gir våre medlemmer 

rådgivning på torsdager. Selve rådgivningen er den samme som i 2017. Vi bruker 

rapportene opp mot politikere og offentlig barnevern. I tillegg har vi belyst mange av 

de viktige henvendelsene som er innkommet i Fosterhjemskontakt og på vår webside. 

Dette er informasjon som har nådd både fosterforeldre og de ansatte i barnevernet og 

på den måten gitt en reduksjon av henvendelser for disse temaene. Det vises til 

halvårsrapport og helårsrapport fra rådgiverne, også referert senere i årsberetningen. 

Wenche Foss`s Ærespris var blant annet begrunnet i den fine rådgivningen vi ga våre 

medlemmer.  
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4. MEDLEMSUTVIKLING 
Per 31.12 2018 hadde Norsk Fosterhjemsforening 3787 medlemmer. 

 

Medlemsoversikt pr 31. desember fra 2008 til 2018:

 
 

Nedenfor vises innmeldte og utmeldte medlemmer i perioden 2008 til 2018. Her går det frem 

at Norsk Fosterhjemsforening gjennom 2018 har hatt flere innmeldte (461) enn utmeldte 

(409) medlemmer.  

 

 
 

Antall likes på Norsk Fosterhjemsforenings Facebookside har økt under 2018. Den 1. januar 

2018 hadde Norsk Fosterhjemsforening 3.542 likes på sin Facebookside. Antallet hadde økt 

til 4.012 den 31. desember 2018.  

 

4.1.  Medlemmer/støttemedlemmer 

Det regnes ett medlemskap per fosterhjem, uavhengig av antall personer i familien. 

Det totale medlemstallet for år 2018 er 3787. Det er 90 medlemmer flere enn 2017. Av disse 

er det registrert 3.629 medlemmer, 143 støttemedlemmer, 9 æresmedlemmer og 6 

støttemedlemmer som mottar 1 eksemplar av Fosterhjemskontakt i året. Totalt ble det 

innmeldt 461 nye medlemmer/støttemedlemmer. Det er utmeldt 409 medlemmer og 

støttemedlemmer i 2018. 

Kontingenten er hevet til 540 kroner fra 2018. 
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Nedenfor vises alfabetisk antall medlemmer per fylkesforening 31. desember 2018. 

Fylkesforeninger Totalt antall 
Medlemmer/ 
støttemedlemmer 

Innmeldte 
Medlemmer/ 
Støttemedlemmer 

Utmeldte 
Medlemmer/ 
støttemedlemmer 

Akershus 240 40 32 

Aust-Agder 109 10 12 

Buskerud 244 22 36 

Finnmark 85 11 10 

Hedmark 231 24 12 

Hordaland 306 38 30 

Møre og Romsdal 286 38 38 

Nordland 197 18 20 

Nord-Trøndelag 221 14 14 

Oppland 148 20 15 

Oslo 142 18 15 

Rogaland 335 30 29 

Sogn og Fjordane 89 14 7 

Sør-Trøndelag 319 49 29 

Telemark 112 12 11 

Troms 143 16 17 

Vest-Agder 86 14 14 

Vestfold 174 23 25 

Østfold 319 50 43 

Direkte NFF 1   

Totalt 3787 461 409 

 

 

5. FOSTERHJEMSKONTAKT 
 

Norsk Fosterhjemsforening gir ut Fosterhjemskontakt, et tidsskrift for fosterhjemsarbeid.  

Tidsskriftet har et sideantall på mellom 56-64 sider per utgivelse avhengig av antall 

annonsesider i utgivelsen. Antall redaksjonelle sider har gjennomsnittlig vært på 44 sider pr 

utgivelse i løpet av 2018.  

Fosterhjemskontakt hadde gjennom 2018 et opplag på rundt 4 500 per utgivelse. Tidsskriftet 

kom ut med 6 utgivelser dette året som Åse L. Larsen har vært redaktør for. Tidsskriftet 

inneholder fagartikler, artikler og reportasjer om fosterforeldres og fosterbarns erfaringer, 

foreningens høringsinnspill, organisasjonsinformasjon, presentasjon av forskningsprosjekter, 

samt oppdateringer innenfor det politiske arbeidet på barneverns- og fosterhjemsfeltet. 

Redaktør har hatt som mål å komme med en ny spalte for hvert år som bladet blir utgitt. Dette 

for å gjøre Fosterhjemskontakt til et levende og oppdatert tidsskrift. Et eksempel på en nyhet 

fra tidligere år er en side der de frivillige i foreningen får mulighet til å komme med sine 

synspunkter på fosterhjemsarbeid lokalt, sentralt og politisk. I 2018 har det kommet en ny 

fast spalte under vignetten Generell veiledning. Her deler barnevernspedagog Ingelin Nauff 



 

ÅRSBERETNING 2018 

Norsk Fosterhjemsforening 

Side 23 av 41 

 

Pettersen sine tanker rundt hva den generelle veiledning for fosterhjemmene innenfor et 

bestemt tema skal omhandle. Hun har stor erfaring med veiledning av fosterhjem. Hun jobber 

blant annet med oppfølging av barn som bor i fosterhjem, samt med å veilede fosterforeldre 

og andre samarbeidspartnere for barnevernet. Vi er glade for at hun ønsker å dele sin 

barnevernsfaglige kompetanse med leserne av Fosterhjemskontakt. 

Det er flere faste spalter i tidsskriftet. Tanker på tampen tar opp spørsmål og 

problemstillinger innenfor barnevernsarbeid på en tankevekkende måte. Det er dessuten en 

spalte for juridiske spørsmål samt en spalte med rådgivende spørsmål i tidsskriftet. Disse 

spaltene speiler noen av de vanskelige problemstillinger som kommer inn til 

rådgivningstjenesten – både innenfor psykologi, sosiologi og jus. Det er henholdsvis 

foreningens advokat og teamet som har ansvaret for rådgivningstelefonen i Norsk 

Fosterhjemsforening, som skriver til disse to faste spaltene. 

Bell Media har ansvar for salg av støtteannonser i Fosterhjemskontakt. Det har de siste årene 

vært en stor økning i annonsesidene i bladet uten at dette har gått på bekostning av de 

redaksjonelle sidene.  

Ved utgangen av 2018 hadde Fosterhjemskontakt 297 abonnenter i tillegg til medlemmene 

som også får tilsendt tidsskriftet. 32 var gaveabonnement til blant annet stortingspolitikere, 

Barne- og likestillingsdepartementet, media og samarbeidspartnere. I tillegg får foreningen 

rundt 200 eksemplar tilsendt som brukes til å gi bort ved forskjellige anledninger. Vi antar at 

Fosterhjemskontakt er en av de viktigste fordelene ved å være medlem i foreningen. 

 

6. PROSJEKTER 
 

6.6. Interne prosjekter 

Brobygging i landet 

I 2017 ble det på nytt søkt midler fra ExtraStiftelsen for videreføring av brobyggerprosjektet. 

Det nye prosjektet fikk navnet «Brobygging i landet». Gjennom dette prosjektet skulle 

foreningen lage en webside for informasjon om brobyggerprogrammet, rekruttering av 

likemenn til programmet, samt rekruttering av foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenester 

som ønsker hjelp gjennom programmet. I tillegg skal man gjennom websiden gjennomføre 

opplæring av brobyggere.  

Prosjektet som startet opp i 2018, har dette året hatt fokus på å utvikle selve hovedwebsiden 

der man skal informere om brobyggerprogrammet. Den delen av websiden der kursing av 

brobyggere skal foregå, skal utvikles i 2019. Det skal også utvikles et system for brobygging 

mellom fylker gjennom prosjektet «Brobygging i landet». Dette skal gjøres i samarbeid med 

brobyggingsleder i Møre og Romsdal. 
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Raushetsplikt 

Helt på tampen av 2017 ble det søkt midler i Bufdir til å videreutvikle programmet 

«RAUSHET». Prosjektet det ble søkt midler til, ble kalt «Raushetsplikt». En del av prosjektet 

handler om å utvikle et kurs for barnevernstjenesten som bygger på de samme verdiene og 

prinsippene som programmet RAUSHET er bygd på – det vil si Respekt, Anerkjennelse, 

Utvikling, Samhandling, Helhet, Empati og Tilstedeværelse.  

Gjennom prosjektet skal det dessuten utvikles et tillegg til manualene for programmet 

RAUSHET. Dette er et tillegg som skal kunne brukes der det er fosterhjemsplasseringer for 

minoritetsetniske fosterbarn og når barn plasseres i slekt og nettverk. 

Gjennom 2018 har foreningen hatt fokus på å utvikle kurset for barnevernstjenestene. Det ble 

nedsatt en arbeidsgruppe bestående av fem ansatte ved Molde barnevernstjeneste og en 

representant fra Bufetat Molde. Denne arbeidsgruppen skal bidra til innholdet i kurset for 

barnevernet. Det har i løpet av året blitt gjennomført et kick-off-seminar med alle ansatte i 

Molde barnevern, samt fire arbeidsmøter med leder av Molde barnevernstjeneste. Her kom 

lederen med innspill på vegne av arbeidsgruppen. Prosjektleder har arbeidet med innspillene 

for å innlemme disse i det verdibaserte kurset Raushetsplikt.  

 

Bedre samarbeid 

Gjennom prosjektet «Bedre samarbeid» skal Norsk Fosterhjemsforening utvikle en 

samarbeidsguide for fosterforeldre og barnevernstjenesten. Bakgrunnen for dette prosjektet 

var at det kan oppstå store konflikter mellom partene og at dette kan føre til at fosterbarn blir 

flyttet.  

I 2017 ble det nedsatt en prosjektgruppe og en ressursgruppe, samt en intern styringsgruppe 

for prosjektet. Med forskjellige roller i prosjektorganisasjonen, har disse gruppene jobbet 

med å utvikle en samarbeidsguide til bruk mellom fosterhjem og barnevernstjenesten – alt for 

å forhindre utilsiktet flytting. Guiden skulle være ferdig i slutten av 2018.  

Ressursgruppen som har kommet med innspill til guiden gjennom seks arbeidsseminarer, ble 

ferdig med sitt arbeid i løpet av første halvdel av 2018. Det som da gjensto, var å få samle 

trådene i de diskusjoner som hadde vært gjennom et års jevnlige arbeidsseminarer i gruppen. 

Da prosjektleder hadde gjennomført dette arbeidet i løpet av høsten 2018, gjensto det å få det 

presentert på en god måte. Det hadde blitt besluttet i ressursgruppen at guiden også skulle 

være digitalisert og ligger på websiden for brobyggerprogrammet. Da det viste seg at guiden 

ble for omfattende til å gjøre noe bra ut av for websideprodusenten, så ble løsningen å gi 

oppdraget videre til en leverandør for digitaliserte brosjyrer. JS Norge lager slike brosjyrer 

der kostnaden dekkes av annonsører. Siden det vil ta noe tid å selge slike annonser, fikk 

foreningen en utsettelse på å ferdigstille brosjyren til mars 2019. 

 

Annet brobyggingsarbeid 

Det har blitt brukt tid i 2018 på å informere om brobyggerprogrammet. Dette har skjedd 

gjennom den fosterhjemskonferansen som foreningen arrangerte i mai 2018, men også 

gjennom andre konferanser der vi har blitt kontaktet med forespørsel om presentasjon. 
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Prosjektleder for brobyggerprosjektene ble i september invitert til Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordanes årlige konferanse for barnevernstjenestene. I tillegg var prosjektleder invitert til å 

holde foredrag om brobygging på en konferanse som spisskompetansemiljøet i Bufdir for 

foreldre, arrangerte. Konferansen hadde navnet «Foreldre på avstand».  

 

Det ble i tillegg gjennomført fire brobyggerkurs i 2018 – to for brobyggere i Møre og 

Romsdal og to for brobyggerne i Hedmark. I tillegg har brobyggerne i Oslo gjennomført 

møter med forelder og barnevernstjeneste i forbindelse med en sak med store konflikter og 

uenighet om samvær og kontakt mellom fosterhjemmet og forelder.  

 

Ungdomsutvalg 

Ungdomsutvalget har i 2018 hatt 3 arbeidsmøter, en ungdomshelg på Østlandet og en på 

Vestlandet, og startet opp med en ungdomskafe. Utvalget består av: to representanter fra 

hovedstyret og fire ungdommer. 

Utvalget som startet opp høsten 2017, var inaktivt vinteren 2018 grunnet annen aktivitet i 

foreningen for hovedstyremedlemmene.  

Det har vært to utvalgsmøter uten deltakelse fra ungdommene, et i samarbeid med UngNorge. 

Det har vært et utvalgsmøte med overnatting sammen med ungdommene i ungdomsutvalget. 

Utvalgsmøtenes innhold har vært planlegging av aktiviteter i 2018 og 2019, og ønsker for 

arbeidet med ungdomsutvalget. 

Vi hadde 22. - 23. sep ungdomshelg for Østlandet i Oslo. Det var 9 deltaker fra Akershus, 

Buskerud, Oslo og Østfold + ungdommene i Ungdomsutvalget. Dette var første gang vi 

samarbeidet med UngNorge. Orkanen «Knud» laget litt om på programmet med 

vannaktiviteter, men vi fikk til ribb-turer i stormen. Overnatting på hotell Linne hvor der var 

egen tid og en uformell samling. På kvelden var vi på Edderkoppen humorsalong til Stand Up 

og Peppes pizza. Søndag var gruppen sammen, varierende i små grupper eller store grupper 

etter behov -mange gode samtaler. Dette var noe av det fineste ved helgen – de individuelle 

samtalene ut fra deres behov på deres premisser. Vi dro til UngNorge på Nedre Bekkelaget i 

Oslo. I shopen til UngNorge kunne de unge plukke ut gratis moteklær. Vi hadde et møte hvor 

Fosterhjemsforeningen presenterte sine ønsker for ungdomsarbeidet og aktiviteter og 

UngNorge presenterte seg og sine tilbud. Dagen ble avsluttet med rebus i nærmiljø med 

gruppeselfie-konkurranse. 

11.oktober ble det gjennomført evalueringsmøte av helgen og planlegging av de 2 neste 

arrangementer. 

8.dec ble den første Ungdoms kafé avhold i Oslo med 9 ungdommer til stede, her ble det 

snakket, spist Pizza, spørrelek og ikke minst kunne de ta ut klær til seg selv og julegaver til 

venner og familie på shopen. 

15. -16. desember Ungdomshelg på Vestlandet, i Bergen. En av ungdommene fra 

ungdomsutvalget ble med hovedstyrets representanter over til Bergen. Dette var et samarbeid 

med UngNorge og aktivitetene skulle skje i deres nye lokaler. Der var 6 ungdommer, fra 

Hordaland og Rogaland, og 2 som bare var med på lørdagens aktiviteter. To kokker fra 



 

ÅRSBERETNING 2018 

Norsk Fosterhjemsforening 

Side 26 av 41 

 

restaurant Olivia lærte ungdommene å lage pizza, italiensk spagettirett og de bakte og pyntet 

pepperkaker. Dette var populært, her ble det undervist, snakket og latteren satt løst på alle. 

Styreleder var på besøk og ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen var også på besøk og deltok 

i pepperkakepyntingen. Søndagen ble brukt på egen tid på hotellet og i shopen til UngNorge, 

her ble der plukket klær til ungdommen selv og julegaver til venner og familie. Dagen ble 

avsluttet med samtale om å være ungdom i dag. 

 

6.7. Eksterne pågående prosjekter 

CARE-studien 

Psykisk helse hos ungdom i fosterhjem 

I 2015 fikk vi henvendelse fra professor Einar Heiervang som ønsket å ha med Norsk 

Fosterhjemsforening på søknad om midler fra Forskningsrådet. Denne søknaden førte til 

midler til det prosjektet som fikk navnet CARE-studien.  

Norsk Fosterhjemsforening søkte om, og fikk midler fra ExtraStiftelsen til å videreføre Stine 

Lehman sin undersøkelse av Fosterbarns psykiske helse som er en del av CARE-studien.  

Dette er en longitunell forskning som utføres av tidligere kalt UNI Research Helse i Bergen – 

nå Norceresearch, ved stipendiat Marit Hjellset Larsen og prosjektleder Stine Lehmann.  

Prosjektet har en varighet på 3 år med oppstart 01. 04.2017 og estimert sluttdato 31.10.2020.   

Prosjektet er en oppfølging av et tidligere forskningsprosjekt gjennomført av Stine Lehmann, 

Fosterbarns psykiske helse. Prosjektet går etter den fremtidsplanen som er satt opp. 

ExtraStiftelsen er informert om en liten forskyving av sluttdato grunnet permisjon i 

forbindelse med fødsel.   

Norsk Fosterhjemsforening er prosjektansvarlig. 

 

6.8. Nye prosjekter 

Pedagogikk til fosterbarns beste (ExtraStiftelsen) 

Norsk Fosterhjemsforening har fått midler fra Extrastiftelsen til å produsere et informasjons -

og kompetansehevingsprogram rettet mot fosterforeldre bestående av filmer og korte 

fagtekster som gir faglig veiledning på hvordan fosterforeldre kan håndtere ulike utfordringer 

i omsorgen for fosterbarn.  

Disse ressursene skal bli tilgjengelig på nett for alle. Gjennom høsten 2018 har diverse 

temaer blitt diskutert, fagfolk, tillitsvalgte og fosterforeldre har blitt kontaktet. Det er også 

gjennomført møter med filmprodusent Bravissimo AS som skal lage filmene. Det vil bli 

gjennomført møte i januar 2019 med fagpersoner, tillitsvalgte, ansatte, Bravissimo mfl.  

Prosjektet skal sluttføres i 2020. 

 

6.9. Eksterne prosjekter hvor vi sitter i referansegrupper 

Kvalitet og Strukturreformen 

Foreningen har vært representert i sentral og lokal referansegruppe i prøveprosjektet hvor tre 

kommuner siden april 2017 har fått ansvaret for hele fosterhjemsområdet med økonomi.  

Prosjektet sluttføres i 2020. Vi er representert i referansegruppe både sentralt i Barne-, 
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ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) og lokalt i Nøtterøy/Tjøme nå Færder, der vi skal 

følge prosessen med oppgavefordeling mellom stat og kommune. Det har vært gjennomført 

to møter med prøvekommunen Nøtterøy/Tjøme i 2018, og ett sentralt. Her vil foreningen 

være involvert i prosessen helt frem til 2020. 

 

Et barnevern for alle – informasjon og medvirkning for fosterbarn med 

utviklingshemninger 

Redd barna fikk tilskudd fra Bufdir til å igangsette prosjekt hvor de skulle se nærmere på 

levekårstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Dette prosjektet baseres på workshops med fosterbarn med utviklingshemninger og intervju 

med deres fosterforeldre. Kartlegging av erfaringer fra barnevernet og andre.  

For gjennomføringen av prosjektet vil Redd Barna inngå kontrakt med Høgskolen på 

Vestlandet, Institutt for barnevern. Foreningen er representert i referansegruppen som har 

gjennomført ett av to møter høsten 2017. Prosjektet ble ferdigstilt i 2018. 

 

Adopsjon som barneverntiltak 

Norsk Fosterhjemsforening har sittet i referansegruppe på dette forskningsprosjektet siden 

medio 2017. Endelig lansering vil skje tidlig i 2019. 

Dette er en studie om hvordan lovgivningen om adopsjon uten samtykke fra biologiske 

foreldre som tiltak i barnevernet blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i 

domstolene. Prosjektet har hatt som formål å danne et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til 

riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak, og også belyse beste praksis og identifisere 

faktorer som kan hjelpe beslutningstakere å vurdere tiltak for langtidsplasserte barn.   

 

Oppfølging av tiltak fra Fosterhjemsmeldingen 

Norsk Fosterhjemsforening deltar som brukerrepresentant i referansegruppen for prosjektet 

 «Oppfølging av tiltak fra fosterhjemsmeldingen». Foreningen har deltatt på to møter. Ett av 

møtene har omhandlet modulbasert opplæringsmodell og matchings/kartleggingsverktøy, et 

annet hadde tema ettervern og bruk av tvang. 

 

 

7.  RÅDGIVNINGSTJENESTEN 
 

7.6. Henvendelser til rådgivningstjenesten 

Antall henvendelser de siste 8 årene: 
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Henvendelsene har fordelt seg slik på fylkene: 

 

 
 

Et klart flertall av henvendelsene kommer fra kommunale fosterhjem, men vi får også 

henvendelser fra statlige hjem og beredskapshjem. Vi får også henvendelser fra instanser som 

skal bistå fosterhjemmene, for eksempel ansatte i barneverntjenesten.  

 

7.7. Temaer 
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Innledning 

Nesten alle fylker er representert blant de som har tatt kontakt med rådgivningstjenesten i 

2018.  Flest henvendelser kom fra Hordaland, Rogaland, Sør-Trøndelag og Østfold. 

Et klart flertall av henvendelsene kommer fra kommunale fosterhjem, men vi får også 

henvendelser fra statlige familiehjem og beredskapshjem. Henvendelsene kommer også fra 

instanser som skal bistå fosterhjemmene, for eksempel ansatte i barneverntjenesten som 

arbeider med fosterhjem.   

Tidsskrift for fosterhjemsarbeid, Fosterhjemskontakt, har en egen spalte under Spør rådgiver. 

Denne spalten speiler saker som kommer inn til rådgivertjenesten i Norsk 

Fosterhjemsforening. Tekstene er samtidig tenkt som en hjelp til de som har spørsmål 

angående oppdraget sitt som fosterhjem. Informasjon om temaene er også lagt ut på 

foreningens facebook- og webside. 

 

Problemstillinger 

Spørsmålene som blir ringt inn til rådgivningstelefonen spenner fra enkle til alvorlige og 

sammensatte temaer. Henvendelsene blir kategorisert, men dette kan noen ganger være 

vanskelig fordi temaene går over i hverandre. Det er også slik at mange henvendelser rommer 

flere separate og sammensatte problemstillinger. Disse blir registrert under kategorien Annet. 

Flere henvendelser har vært alvorlige og av en slik art at det har vært nødvendig og 

hensiktsmessig å ha flere samtaler med fosterforeldre fordi det har vært behov for å drøfte og 

tenke høyt rundt ulike situasjoner som oppstår. Dette gjelder spesielt krevende og vanskelige 

samarbeidsproblemer og akutte flyttinger av fosterbarn.   

Tidligere har det vært mange henvendelser angående fosterforeldres økonomiske 

rammevilkår og NAV-ytelser. Også i 2018 har det kommet relativt mange henvendelser som 

har vært relatert til NAV, selv om Stortinget 11. mai i 2017 vedtok en overgangsordning for 

fosterforeldre på noen trygdeytelser. Unntatt fra overgangsordningen er fosterforeldre som er 

sykemeldte og uføretrygdet. Rådgivningstjenesten har mottatt flere henvendelser fra denne 

gruppen hvor de økonomiske konsekvensene er store og alvorlige. 

Tidligere har flyttesakene vært sterkt representert. Rådgivningstjenesten mottar fortsatt 

henvendelser knyttet til flytting, men vi registrerer en nedgang i disse.  

Nedenfor følger informasjon om de rådgivningstemaene flest har henvendt seg om i 2018 og 

noen eksempler på problemstillinger som har blitt ringt inn.  

 

Økonomi 

De fleste henvendelsene handlet om økonomi, nærmere bestemt i overkant av 29%. Sakene 

som havner i økonomi-kategorien handler som oftest om arbeidsgodtgjørelse og 

utgiftsdekning, men også om tapte rettigheter i forhold til arbeidslivet. Fosterforeldres 

formelle arbeidsrettslige stilling som «freelancere» medfører at de ikke får sykepenger før 17. 

dagen og den manglende opptjeningen til tjenestepensjon er også økonomisk problematisk. 

Derfor anbefaler rådgivningstjenesten fosterforeldre å anskaffe en privat tjenestepensjon som 

kompenserer for manglende opptjening av tjenestepensjon. Enkelte barneverntjenester dekker 
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utgiftene til en slik ordning. Henvendelser knyttet til Nav- problematikk har som nevnt 

tidligere gått noe ned, blant annet på grunn av overgangsordningen Stortinget vedtok i mai 

2017. Men ettersom overgangsordningen ikke har tilbakevirkende kraft og heller ikke 

inkluderer sykemeldte og de som mottar uførepensjon mottar rådgivningstjenesten fortsatt 

henvendelser hvor fosterhjemsoppdraget medfører urimelige og negative konsekvenser for 

fosterfamilienes økonomiske situasjon. 

 

Annet 

Kategorien annet er den nest største kategorien i 2018 og vi har valgt å se nærmere på noe av 

det denne kategorien rommer.  

Mange av henvendelsene til rådgivningen er sammensatte og inneholder flere 

problemstillinger som nevnt innledningsvis og kunne derfor vært registrert innenfor flere 

kategorier. En av problemstillingene som peker seg ut er konsekvensene av den såkalte 

«avlasterdommen». 

 

Avlastning 

Mange fosterforeldre har behov for avlastning. Det gjelder særlig fosterhjem med ekstra store 

omsorgsutfordringer. I 2018 har foreningen fått mange henvendelser som har med 

konsekvensene av den såkalte «Avlaster II- dommen» å gjøre. Da Høyesterett avsa denne 

dommen ble det fastslått at en kvinne som utførte arbeid som avlaster og støttekontakt for 

familien til en gutt med et særlig omsorgsbehov etter helse- og omsorgstjenesteloven, var å 

anse som arbeidstaker og ikke oppdragstaker. Høyesteretts avgjørelse har fått konsekvenser 

også for barnevernområdet og for eksempel for etablering av besøkshjem. De som påtar seg 

et avlastningsoppdrag har fått betydelig flere rettigheter, og konsekvensene for 

fosterhjemmene har vært at det er blitt vanskeligere å få avlastning. Se for øvrig mer om dette 

i Fosterhjemskontakt nr. 2/2018. 

 

Kontakt med helsevesenet 

Flere fosterforeldre opplever at de får problemer i sitt møte med helsevesenet. Særlig gjelder 

dette i forbindelse med reseptbelagte medisiner som de ikke kan få ut på grunn av at de ikke 

har noen form for fosterhjemsidentifikasjon eller bekreftelse på dette.   

 

Familie- og nettverksplasseringer 

Det er kommet flere henvendelser fra fosterforeldre der barna er blitt plassert på grunnlag av 

familietilknytning eller på grunnlag av at fosterforeldrene har en nettverksrelasjon til barnet. 

De henvendelsene vi får bærer preg av at avtaler ikke er formelt i orden, og innringer strever 

med å få på plass både avtale og godtgjøring for oppdraget. 

 

NAV-saker 

I 2018 har vi sett en nedgang i NAV-relaterte saker. Det er rimelig å anta at overgangsreglene 

som ble vedtatt av Stortinget i mai 2017, og iverksatt fra januar 2018, har bidratt til denne 
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nedgangen. Men ettersom hverken sykepenger eller uføretrygd omfattes av overgangsreglene 

kommer det fortsatt henvendelser til rådgivningen fordi mange som nevnt tidligere ikke er 

klar over de økonomiske konsekvensene av at fosterhjemsgodtgjørelsen regnes som 

alminnelig inntekt.   

Rådgivningen får henvendelser fra fosterforeldre når de oppdager at de får lavere pensjon enn 

de trodde eller at de får avkortet sykepenger eller uførepensjonen sin, eller på grunn av et 

tilbakebetalingskrav fra NAV.  

Problemet er ofte at fosterforeldrene har trodd at disse forholdene er ivaretatt når de inngår en 

avtale om oppdrag med kommunen. Det kan virke som det ikke er tilstrekkelig fokus på å 

informere om de økonomiske rammebetingelsene og konsekvensene av disse når familiene 

inngår avtaler med den enkelte barneverntjeneste. 

 

Flyttesaker 

Flytting kan skje enten ved at barnevernet sier opp avtalen med fosterhjemmet og flytter 

barnet, eller ved at fosterhjemmet sier opp. Det er også noen flyttinger som handler om 

tilbakeføring til foreldre. I forbindelse med planlagte flyttinger har vi mottatt henvendelser 

som handler om økonomiske konsekvensene for fosterfamilien. De vanskelige og opprivende 

sakene er når det foretas en akutt flytting. I flere av disse sakene er det grunn til å tro at 

fosterforeldre kan få partsrettigheter. Dette vil gjelde i saker der fosterbarnet har vært i 

fosterhjemmet over tid, og dersom vedtaket er begrunnet i forhold i fosterhjemmet. 

Fosterforeldre får ofte ikke vite om denne rettigheten.                                                  

Gjennomgående problemstillinger som fosterforeldrene oppgir er mangel på hjelp og 

oppfølgning i forkant av flyttingen.                                                                          

Fosterhjemsforeningen har også dette året fått henvendelser om flere saker der akutte og lite 

planlagte flyttinger er kommet bardus på fosterforeldrene og deres barn.  

At flyttinger skjer akutt er en stor tilleggsbelastning både for fosterbarn og for fosterfamilier.  

Det er en stor belastning også for de biologiske barna i en fosterfamilie. Disse blir ofte 

«glemt». 

 

Samarbeid 

Mange henvendelser fra fosterforeldre handler om vanskelig samarbeid og dårlig 

kommunikasjon med deres kontaktperson. Noen fosterforeldre opplever at de stadig må 

forholde seg til nye kontaktpersoner som ikke kjenner deres fosterbarn. Noen opplever at de 

har store problemer med å få tak i kontaktpersonen. Atter andre opplever seg ikke møtt på de 

behovene de har for å diskutere situasjonen. Dette skjer bl.a. på grunn av stor turn over i 

barnevernets førstelinjetjeneste. Fosterforeldrene er oppgitt over at de må bruke så mye tid og 

energi på å få anerkjennelse og forståelse for de utfordringene de har og som ofte viser seg å 

være betydelig mer krevende enn de var klar over når de påtok seg å være fosterforeldre. De 

uttrykker et sterkt ønske om mer og bedre veiledning. Mange uttrykker et ønske om veiledere 

med spesialkompetanse på akkurat de utfordringene de har.  
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Samvær 

Samvær er ofte krevende både for fosterbarnet og fosterforeldrene. Enkelte fosterforeldre har 

et godt samarbeid med barnets biologiske foreldre, noe som er positivt for barnet. Men 

samværet kan også være krevende for både barnet og fosterforeldrene. Barnet kan ofte bli 

svært urolig og ute av seg, og det tar tid å roe barnet igjen. 

 

Avtale 

Avtaleverket som knytter fosterforeldre til oppdraget, gir få reelle rettigheter. I praksis kan 

fosterforeldre bli sagt opp fra denne avtalen med 3 måneders oppsigelse. Dette til tross for at 

barnevernloven setter vilkår når et fosterbarn kan flyttes til et nytt fosterhjem. Det gir liten 

forutsigbarhet for framtiden for fosterforeldre. Mange ringer fordi de er bekymret for dette og 

fordi de er bekymret for fosterbarnets usikre framtid.  

 

Ettervern 

Det er store variasjoner fra kommune til kommune i forhold til hva slags oppfølgning 

ungdommer over 18 år i fosterhjem får. Det kommer mange spørsmål om hvilke rettigheter 

ungdommen har, spørsmål om hvordan man kan klage på manglende oppfølgning og om 

hvilke tiltak man kan forvente.  

 

Fosterbarn med store og sammensatte behov 

Fosterhjemsforeningen får hyppige forespørsler i saker der fosterbarna har mange og 

sammensatte behov. Mange fosterforeldre får gehør for at mange fosterbarn har en fortid som 

fører til at de har større omsorgsbehov og oppmerksomhetsbehov enn barn i samme alder. 

Men dette gjelder langt fra alle. 

 

Avslutning 

Det er sammensatte og komplekse problemstillinger som ringes inn til rådgivningstjenesten. 

Det er tidkrevende og ofte ingen enkle svar på problemstillingene. Vi har derfor begynt å 

spørre innringerne om å få lov til å ringe tilbake for å høre hvordan det har gått med tanke på 

sakens prinsipielle betydning. 

 

Samtalene som ringes inn varer i gjennomsnitt i 30 min. Samtaler som dreier seg om 

samarbeidsproblemer og uønskete flyttinger kan vare opp mot en time, eller mer. Dette er 

også samtaler som fosterforeldre ofte ønsker oppfølging i forhold til. På grunn av kapasitet 

forsøker vi å korte ned tiden pr. samtale, men det er vanskelig å avbryte folk når de får 

mulighet til å snakke med en uavhengig part. Mange trenger mest at noen lytter og forstår.  

 

Rådgivningstjenesten er et viktig medlemstilbud som vi kontinuerlig prøver å videreutvikle. 
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8. NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem 
 

18. desember fremla Fosterhjemsutvalget sin rapport «Trygge rammer for fosterhjem» - NOU 

2018: 18. En NOU om fosterhjem er en stor begivenhet, og foreningen har hatt forventninger 

til denne utredningen i det fosterhjemsområdet har behov for store forbedringer og trygge 

rammer.  

 

I 2018 har foreningen nedlagt mye arbeid i utarbeiding av høringsinnspill til 

Fosterhjemsutvalget, og hatt flere møter med deres sekretariat, samt ett med utvalget.  

Foreningens innspill har vært forankret i tilbakemeldinger fra medlemmer, 200 tillitsvalgte 

som også er fosterforeldre, og medlemmer i faglig råd.  

 

Foreningens stemme burde veie tungt når det gjelder endringer i fosterhjemsfeltet.  

Foreningen representerer nærmere 4000 fosterhjem. Foreningen taler ut ifra kunnskap om 

brukererfaringer til fosterbarn, biologiske barn og fosterforeldre, og representerer mellom 

4000 – 6000 barn.  Det er en stor utfordring innen fosterhjemsområdet at mange som uttaler 

seg ikke har denne brukererfaringen fra et fosterhjemsperspektiv, og at fosterhjemsfeltet også 

er meget komplisert å sette seg inn i. Etter lanseringen av NOUen sendte Norsk 

Fosterhjemsforening ut en pressemelding. 

 

8.1 Hva har Norsk Fosterhjemsforening fremmet av overordnete 

synspunkter 

Alle høringsinnspill er lagret i egen mappe på foreningens hjemmeside.  

Her er en forkortet oversikt:  

• Det er viktig at det offentlige ved fastsetting av tiltak innenfor fosterhjemsomsorgen 

har en særdeles god forståelse av hvilke utfordringer fosterhjem møter. Bare da vil 

rammene bli trygge. 

• Man må gå bort fra å se et fosterhjem som et vanlig hjem for vanlige barn. 

Fosterforeldre skal være spesialiserte foreldre for barn som trenger spesialisert 

omsorg. De skal sørge for at barnet får en god utvikling.  

• Så vel faglige som økonomiske virkemidler må settes inn for å sikre at fosterhjem kan 

greie å ivareta omsorgen for fosterbarnet. For mange fosterbarn må flytte som følge 

av at plasseringen mislykkes. Dette kunne i mange tilfeller vært unngått med tilpasset 

veiledning, avlastning, og evt. frikjøp som er tilpasset det konkrete barns og 

fosterhjems behov.  

• Man må etablere rettssikkerhet for fosterhjemmene. De tiltakene som trengs må 

rettighetsbaseres, for å skape forutsigbarhet.  

• Hele fosterhjemskonstruksjonen er kompleks, med ofte komplekse relasjoner og 

sterke følelser involvert. Rammevilkår må utformes i samsvar med dette og være 
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forutsigbare. Tiltak som settes inn må ivareta barnet og fosterhjemmets behov, man 

må tenke skreddersøm. 

• Foreningen advarte sterkt mot føringer i mandatet hvor det heter at kommunene i 

større grad skal tilby forsterkning til fosterhjemmene gjennom styrket veiledning, 

oppfølging og annen tilrettelegging, fremfor ekstra økonomiske kompensasjon. Her 

må man sette inn både økonomiske og faglige virkemidler, og ikke sette nødvendige 

virkemidler opp mot hverandre.  

• Fosterhjemmet må få tilgang på spesialisert veiledning og betryggende oppfølging. 

Man må være i forkant før problemer bygger seg opp.  

• Bruk av frikjøp fra jobb utenfor hjemmet helt eller delvis er i mange tilfeller et 

nødvendig virkemiddel og må anses som et hjelpetiltak for å ivareta barnets behov, og 

også fosterhjemmets evne til å stå i oppgaven over tid. Ved frikjøp må man ivareta 

frikjøpte fosterforeldre. Alt for mange tar en stor økonomisk risiko ved å gå inn i en 

omsorgsoppgave.  

• Hovedregelen må være at fosterforeldre som frikjøpes ikke skal tape økonomisk på å 

være frikjøpt. Det handler her om å frikjøpe fra arbeid utenfor hjemmet, og innebærer 

en erstatning for helt eller delvis tap av inntektsmulighet. Frikjøp utgjør således ikke 

berikelse for fosterforelderen. De kommer i dag i en helt uholdbar usikker økonomisk 

situasjon. Mange opplever at frikjøp fra kommunen sin side forlenges på kortvarige 

kontrakter fra måned til måned, og er høyst uforutsigbar. 

• Fosterhjem som er frikjøpte helt eller delvis må sikres tjenestepensjon på lik linje med 

andre i det offentlige.  

• Fosterbarn må sikres ettervern frem til de er 25 år.  

• Arbeidsgodtgjørelsen må heves vesentlig og stå i forhold til det store 

samfunnsansvaret man påtar seg.  

• Oppfølging og støtte må foreligge 24 timer i døgnet ved behov. Ressursteam på linje 

med behandlingsfosterhjem må settes inn. 

• Utvalget må nå fastsette regler som gjør at ikke NAV regelverket er til hinder for at 

fosterforeldre kan stå i oppdraget som fosterhjem selv om de i perioder er avhengig av 

støtte fra NAV. 

• Fosterhjem og fosterbarn må sikres rettssikkerhet, og ikke som i dag at avgjørelser er 

avhengig av hvilken saksbehandler man har. Det må innføres et konfliktløsningsorgan 

som kan løse konflikter mellom fosterhjem og barnevernstjeneste. 

• Man trenger et statlig kompetansesenter.  

• Fosterhjem må få rettssikkerhet, og partsrettigheter. 

 

8.2 Hva har Norsk Fosterhjemsforening fått gjennomslag for og evt. ikke 

Foreningen har fått gjennomslag for forståelsen av at fosterhjem er mer enn en vanlig familie. 

Dette er en viktig grunnpremiss. Foreningen er imidlertid spørrende til om utvalgets forslag 
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vil bidra til tryggere rammer for fosterhjem. Øker rekrutteringen av fosterhjem, og 

ivaretagende av nåværende fosterhjem? 

 

Frikjøp skal, iht utvalgets forslag, begrenses til der man setter inn egne tiltak for barnet som 

begrunner frikjøp, og ikke benyttes som i dag; å anse et frikjøp som å være et tiltak i seg selv. 

Vi forstår dette som en drastisk omlegging av dagens praktisering av frikjøp. Dersom man 

iverksetter frikjøp skal man beregne tjenestepensjon og få fosterhjemsstønaden i tillegg.  

 

Alle fosterhjem skal få en rettighetsbasert frikjøpsordning ved oppstart av 

fosterhjemsplasseringen, lengde avhenger av barnets alder ved plassering. Frikjøp lik 

foreldrepengeordning, inntektstap erstattes iht tapt inntekt, begrenset til trygdens G regler. 

Frikjøp utover dette avtales særskilt og krever en særskilt begrunnelse i barnets behov, og 

forutsetter at man har særskilte tiltak å sette inn.  

 

Fosterhjemsgodtgjørelsen gjøres om til en stønad, og reduseres, utvalget tar utgangspunkt i et 

nivå under 1 G, ytelsen skal være skattefri. Da vil det offentlige ikke få økte utgifter. 

Ordningen med skattefri stønad vil løse NAV utfordringene for de fosterhjem som har fått 

problemer med fosterhjemsgodtgjørelse i forhold til NAV regelverk. Denne ordningen løser 

ikke Nav utfordringen for frikjøpte fosterforeldre. 

 

Det foreslås et konfliktløsningsorgan, sammensetning og mandat må defineres nærmere 

 

Det foreslås at spisskompetanse på fosterhjem etableres, og legges som et kommunalt ansvar.  

 

I flyttesaker gis fosterhjem en uttalerett, men gis ingen partsrettigheter. 

  

Det som rettighetsbaseres er stønaden som erstatter dagens arbeidsgodtgjørelse, samt frikjøp i 

den første periode av plassering. Utvalget foreslår videre uttalerett for fosterforeldre i 

flyttesaker, og at plikt for barnevernet på samarbeid med fosterforeldre skal komme fram i 

avtalen. 

8.3 Norsk Fosterhjemsforenings vurderinger 

Det er flere ting som er positive i utvalgets forslag, men også en god del som er egnet til 

bekymring, eller som ikke vil gjøre noe forskjell fra eller til.  

Utvalget legger opp til en tilsynelatende innsnevring av adgang til frikjøp i forhold til dagens 

ordning. Dette foreslås helt uten at man har kartlagt og utredet effekten av dagens 

frikjøpsordning og begrunnelse for denne.  Frikjøp skal, iht utvalgets forslag, begrenses til 

der man setter inn egne tiltak for barnet som begrunner frikjøp, og ikke benyttes som i dag; å 

anse et frikjøp som å være et tiltak i seg selv. Frikjøp er i dag av stor betydning for mange 

fosterbarn og fosterhjem. Selve det å plasseres i et fosterhjem vil for mange fosterbarn kunne 

være et tilstrekkelig tiltak i seg selv. Vi stiller spørsmål ved om det er forenelig med trygge 
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rammer at man foreslår å innsnevre det mest anvendte forsterkningstiltak uten å vurdere 

effekten av dette.  

Det er lite i forslaget som konkret viser annerkjennelse av fosterforeldres innsats. Å gå over 

til en stønad i stedet for en godtgjørelse, vil kan hende for mange fosterforeldre anses som det 

motsatte av en annerkjennelse. Det er et spørsmål hvorfor man har gått vekk fra å løfte 

godtgjørelsen vesentlig, og også dekke noe lønnstap, slik PWC foreslo. Man vet jo at veldig 

mange fosterforeldre må håndtere mye fosterhjemsrelatert arbeid i vanlig arbeidstid. Vi kan 

ikke se at utvalget tar stilling til på hvilken måte man tenker seg fosterforeldre skal få 

kompensert for dette.  Foreningen merker seg at fosterforeldre i rapporten enkelte steder 

omtales på en lite fordelaktig måte.  På enkelte steder er fremstillingen ensidig, uten at 

fosterhjemsperspektivet vi har gitt innspill på, er kommet med.  Rapporten fremstår da lite 

balansert.  

Satsning på god veiledning er viktig for mange fosterforeldre, og det er bra at utvalget løfter 

dette frem. Videre er det meget positivt at vi har fått gjennomslag for opprettelse av et 

konfliktløsningsorgan, utforming av dette organet vil være avgjørende for i hvilken grad det 

vil bli til hjelp for fosterforeldre. Det forutsetter også regler og retningslinjer som kan legges 

til grunn for et organ som må fatte avgjørelser basert på bla juridisk metode. Vi har også fått 

gjennomslag ved at de foreslår rett til tjenestepensjon ved frikjøp, og at også frikjøpte 

fosterforeldre skal ha rett til den forslåtte stønaden. Opprettelsen av kompetansesentre er bra 

fosterhjemsomsorgen er kompleks og fordrer kompetanse. Det å legge ansvar for et 

kompetansesenter til den enkelte kommune stiller vi et spørsmål ved om er hensiktsmessig. 

 

 

9. INTERNASJONALT SAMARBEID 
 

9.6. NOFCA  

NOFCA står for Nordic Foster Care Association og nettverket består av deltakere fra ulike 

fosterhjemsforeninger/organisasjoner og to statlige barnevernskontor. Det er tospråklig 

engelsk og samnordisk. 

 

Målet med dette nordiske nettverket er å forbedre kvaliteten på fosterhjemsarbeidet i de 

nordiske land gjennom utveksling av erfaringer og forskning, finne best praksis, stimulere til 

mer forskning, organisere samlinger og konferanser, samt gjøre fosterhjemsarbeidet kjent 

både for politikere og allmennheten. 

 

Nofca har en webside og den har Norsk Fosterhjemsforening ansvar for 

www.fosterhjemsforening.noog på forsiden ligger Nofca. Der legges inn referater fra møtene, 

vedtektene og innsendte innlegg og fagartikler som har vært oppe i Nofca 
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Årets Nofcamøte ble avviklet 25 og 26 mai i Stockholm, Sverige. Tema for møtet var 

plassering i slekt og nettverk.  

Første dag hadde vertslandet ansvaret for det faglige innholdet. Socialstyrelsen v/ Marianne 

Karlsson og Anna Svennblad snakket om nettverksplasseringer, nasjonalt rekrutteringsarbeid, 

familiehjemsvinjetter (fosterhjem) for utredning av familiehjem, metode for å lytte på barn i 

familiehjem, oppdatere og revidere Ett hem att vokse i og forskrifter for private konsulenter.  

Prosjekt: Rekruttere –Utrede –Utdanne.  

BRA –fam –en standardisert bedømingsmetode for rekruttering benyttes i 70-80 % i 

kommunenes arbeid i Sverige. Her vises til mer informasjon som vil bli lagt ut på vår 

webside under Nofca. 

Vi besøkte Fryshuset som er et møtested, skole hvor de kan velge sin passion –dans, musikk, 

teater, skate (Nordeuropas største innendørs skatehall) og basket. Et sted som rekrutter annen 

ungdom enn de som kommer fra vanlige familier. Vi fikk en interessant omvisning. For 

videre lesning www.fryshuset.se 

Hans Backstrøm hadde foredrag om sin erfaring med familiehemsplassringer i slekt og 

nettverk de siste 20 årene. Arbeid med Familieråd kom til Sverige i 1995. Kun to kommuner i 

Sverige bruker familieråd som metode i dag. Her vises også til PP fra Backstrøms foredrag 

som etter hvert vil bli lagt på Nofcas webside. 

I år deltok representanter fra Finland, Island, Sverige, Danmark og Norge (styreleder og 

generalsekretær). Færøyene og Grønland var ikke representert i år. Alle deltakende land 

hadde forberedt følgende tema for første dag: slekt og nettverks fosterhjem. 

Andre dag har et fast program hvor referat fra forrige års møte ble gjennomgått, registrering, 

presentasjon av nye medlemsorganisasjoner, godkjenning av dagsorden, eventuell nye 

søkerorganisasjoner, innlegg fra hvert land om hva som er aktuelt i sitt land, tidspunkt og sted 

for neste års møte samt tema.   

 

2019 er det Norge som skal være vertsland for Nofcas møte. Tema er samvær og møtet vil bli 

avviklet i Bergen 24 og 25 mai.   

 

Danmark har Presidentansvaret frem til valg i 2019.   

 

9.7. IFCO   

IFCO, International Foster Care Organization ble formelt stiftet 19. august 1983 og Norsk 

Fosterhjemsforening har vært medlem i denne organisasjonen siden oppstart.  

 

Organisasjoner og enkeltmennesker eller ungdom mellom 13 og 28 år som bor, eller har bodd 

i fosterhjem kan bli medlemmer. Som medlem deltar en i et globalt nettverk, får mulighet til å 

påvirke, endre praksis, lovverk og felles standarder – alt for å høyne kvalitet innen 

fosterhjemsomsorgen. 

Det er ikke avviklet regional konferanse i 2018. 

Øvrig informasjon kan søkes på www.ifco2017.com . 

http://www.fryshuset.se/
http://www.ifco2017.com/


 

ÅRSBERETNING 2018 

Norsk Fosterhjemsforening 

Side 38 av 41 

 

 

9.8. APFEL  

Apfel hadde møte i Torino, Italia i november. Møtet ble arrangert i tilknytning til en 

konferanse i samme by. Norsk Fosterhjemsforening hadde ikke med representant dette året. 

 

Apfel arbeider kontinuerlig med tre hovedområder:  

1) Co-parenting 

2) The voice of the child 

3) Recruitment and following up programs for fosterparents 

 

Apfel legger opp sin møtevirksomhet etter hvor det er konferanser som har relevans til 

fosterhjem, og medlemmer av Apfel brukes som forelesere.    

Det finnes også mulighet for prosjektsamarbeid mellom landene og noen er allerede i gang 

der språket gjør det mulig. Apfel er en tospråklig organisasjon (fransk og engelsk). På Apfels 

nettside legges årsberetninger, fagartikler mm. Det legges også informasjon på foreningens 

nettside under fanen Apfel.   

 

 

10.  MEDLEMSKAP 
 

10.6. IFCO 

IFCO (International Foster Care Organization) er det eneste internasjonale nettverk som er 

dedikert til å fremme og støtte fosterhjemsomsorg verden over. IFCO er en multikulturell 

arena hvor barn, unge, fosterforeldre, foreldre som har sine barn i fosterhjem, sosialarbeidere, 

akademikere, forskere, frivillige, media, politikere og andre kan møtes og utveksle erfaringer. 

Norsk Fosterhjemsforening har vært medlem i mer enn 20 år. Dersom medlemmer ønsker å 

delta på fremtidige konferanser får de redusert deltakeravgift ved å oppgi organisasjonens 

medlemsnummer.  

 

10.6.1. Ungdomsdeltakelse 

Helt siden oppstarten i 1981 har IFCO Ungdom vært en aktiv deltaker og har promotert 

ungdomsdeltakelse og rådgivning/konsultasjon. Ungdom med erfaring fra fosterhjemsomsorg 

er involvert i beslutninger, kurs, foredrag og rådgivning. De har også sitt eget internasjonale 

nettverk. 

 

 

10.7. APFEL  

Norsk Fosterhjemsforening representert ved generalsekretær har vært med å starte 

organisasjonen Apfel, og foreningen har vært medlem siden stiftelsen i 2013. Organisasjonen 

samler ledere og forskere innen fosterhjemsområdet fra Europa. Språket er fransk og engelsk 

og dette er den eneste organisasjonen som er tospråklig innen dette området.  
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Stiftelsen blir med all sannsynlighet opphevet i 2019. Foreningen vil fortsette å møtes og vil 

ligne mer på Nofca – en møteplass for utveksling av kunnskap og samarbeid.  

Siden den uformelle oppstarten av Apfel i 2011 er det blitt arrangert to møter i året. Møtene 

har funnet sted i Brussel hvor stiftelsen er registrert, men fra 2014 ble det besluttet å la 

møtene gå på omgang i de forskjellige medlemslandene.   

 

 

10.8. Frivillighet Norge 

Frivillighet Norge er en paraplyorganisasjon. Norsk Fosterhjemsforening har vært medlem i 

Frivillighet Norge siden oppstart. De siste årene har Frivillighet Norge vært svært aktive i 

forhold til at regjeringen skal følge opp lovnader fra Soria Moria 1. Videre har de vært 

pådrivere for Frivillighetsmeldingen og at frivillige organisasjoner skal få 

momskompensasjon.  

Norsk Fosterhjemsforening gis også anledning til å få konsultasjoner innenfor juridiske og 

organisasjonsmessige problemstillinger.  

 

10.9. Norsk Barnevernsamband 

Norsk Barnevernsamband leier kontor av Norsk Fosterhjemsforening.   

Norsk Barnevernsaband ble stiftet i 1923 under navnet Fellesrådet for barne- og 

ungdomsforsorg, en sammenslutning av humanitære og private organisasjoner og offentlige 

organer som arbeider for barn og ungdom med sosiale vansker. Organisasjonen driver 

opplysningsarbeid bl.a. gjennom tidsskriftet Norges Barnevern og gjennom nasjonale 

barnevernskongresser. Sambandet er også den norske seksjon av Den nordiske 

sammenslutningen til vern om barn, som blant annet arrangerer nordiske kongresser om 

barne- og ungdomsspørsmål. 

 

10.10. Studieforbundet Næring og Samfunn  

Forbundet har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i 

samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilbud. 

Norsk Fosterhjemsforening sentralt har søkt og mottatt midler gjennom Studieforbundet 

næring og samfunn i forbindelse med organisasjonskurset i april - og ledersamling oktober 

2018. 

 

 

10.11. Voksne for barn 

Norsk Fosterhjemsforening er medlem i Voksne for barn.  

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for barns 

oppvekst-vilkår og psykiske helse. 
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10.12. KS 

Norsk Fosterhjemsforening er medlem av KS og er foreningens arbeidsgiverorganisasjon, og 

følger lønnsjusteringer etter KS sine forhandlingsresultater. KS tilbyr kurs og juridisk bistand 

for sine medlemmer. 

 

  






