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PROGRAM  

NORSK FOSTERHJEMSFORENINGS LANDSMØTE 2015 

QUALITY HOTEL OG RESORT SARPSBORG  

23-25 OKTOBER 2015 

 

 

Fredag 23. oktober 2015 
kl. 14.00 – 16.00  Hovedstyret, kontrollutvalget, valgkomiteen, fylkesledere og 

møteledere 

kl. 16.30 – 17.00 Registrering 

kl. 17.00 – 17.30 Åpning med kulturinnslag 

kl. 17.30 – 18.00 Kort presentasjon av kandidater på valg 

kl. 18.00 – 19.30 Regionsamling (landsmøtesaker) 

kl. 20.00 Middag 

 

 

Lørdag 24. oktober 2015 

kl. 07.30 – 09.00 Frokost   

kl. 09.30 – 10.00  Konstituering av landsmøtet 

kl. 10.00 – 11.30 – Godkjenning av årsberetning 2013 og 2014 

– Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning 2013 og 2014 

– Kontrollutvalgets rapporter 2011, 2013 og 2014 

kl. 11.30 – 11.45 Kaffepause 

kl. 11.45 – 13.00 – Profilering, orientering til landsmøtet 

– Utredning om et eventuelt medlemskap for både fosterbarn og 

fosterforeldrenes egne barn 

– Etiske retningslinjer for Norsk Fosterhjemsforening 

– Endringer i vedtektene 

kl. 13.00 – 14.00 Lunch 

kl. 14.15 – 15.30 Vedtektsendring fortsetter 

kl. 15.30 – 15.45 Kaffepause 

kl. 15.45 – 18.00 Vedtektsendring fortsetter   

kl. 19.30 Festmiddag 
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PROGRAM NORSK FOSTERHJEMSFORENINGS LANDSMØTE 2015 

forts 

Søndag 25. oktober 2015 

kl. 08.00 – 10.00   Frokost 

kl. 10.00 – 11.30   – Langtidsbudsjett og fastsettelse av kontingent og styrehonorar 

– Handlingsplan for 2016-2018 

kl. 11.30 - 13.00 – Valg 

– Valg av hovedstyre  

– Valg av kontrollutvalg 

– Valg av valgkomite 

– Oppnevning av statsautorisert revisor 

– Valg av sted for landsmøtet 2017 

Avslutning 

13.00 – 14.00   Lunch 

 

 

 

 

Takk for denne gang og vel hjem! 
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LANDSMØTESAK  1 / 2015 KONSTITUERING 
 

Sak 1.1 Registrering av stemmeberettigede 
 

 

Stemmeberettigede er fylkesforeningenes delegater, hovedstyrets faste medlemmer og en ansatt 

for sekretariatet.   

Landsmøtet 2015 godkjenner ved håndsopprekning hvor mange stemmeberettigede som er tilstede  

 

Landsmøtets vedtak   
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LANDSMØTESAK  1 / 2015 KONSTITUERING 

 

Sak 1.2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 
 

Se vedlagt forretningsorden 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Landsmøtet 2015 godkjenner den utsendte innkalling, dagsorden og forretningsorden. 

fdgdg 

 

Landsmøtets vedtak   
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LANDSMØTESAK 1/15 KONSTITUERING 

 

Vedlegg til Sak 1.2: Forretningsorden 

 

Forretningsorden: 

 

1. Stemmeberettigede på landsmøtet er de valgte delegater, hovedstyrets medlemmer og en 

representant for de ansatte. (jf. vedtektenes kapittel 3,  § 3 - 1) 

2. Et lovlig innkalt landsmøte er beslutningsdyktig med det antall delegater og andre 

stemmeberettigede som har møtt. 

3. Landsmøtet ledes av de valgte møteledere, som seg imellom deler på ledelsen av møtet. 

4. Vedtaksprotokoll føres av de 4 valgte sekretærene med assistanse fra sekretariatet. 

Vedtaksprotokollen undertegnes av møtelederne og de to valgte protokollunderskriverne. 

5. Personer med talerett kan ta ordet inntil tre ganger i samme sak, med unntak av 

forslagsstilleren. Delegater eller andre med talerett som forlanger ordet til 

forretningsorden har inntil et minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå strek med 

de inntegnede talere. 

6. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet av forslagsstilleren/ne. 

7. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Dette gjelder ikke vedtektsendringer, hvor det 

kreves 2/3 flertall. Alle valg foretas skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en 

av representantene krever det. 

8. I vedtaksprotokollen føres alle forslag, og det vedtak som er gjort med antall avgitte 

stemmer for og imot. 

9. Landsmøtet er åpent for tilhørere i den utstrekning det er plass til det. 

10. Kontrollutvalget har tale- og forslagsrett. 

11. Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i spørsmål som angår valg. 

12. Generalsekretær møter med tale- og forslagsrett jf. vedtektenes § 3-1 

13. Delegater som forlater møtelokalet under saksbehandling, leverer sin stemmeseddel til 

møteleder. Delegaten som er fraværende under deler eller hele behandlingen av en sak, 

kan ikke stemme i denne saken. Stemmeseddel blir tilbakelevert da sak er ferdig- 
behandlet. 
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LANDSMØTESAK  1 / 2015 KONSTITUERING 

 

Sak 1.3 Valg av landsmøtefunksjonærer 
Alle er forespurt og sagt ja. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2015: 

a) 

2 møteledere 

Svein Myrseth, tidligere lærer og erfaring fra diverse verv i foreninger  

Odd A. Strømnes, tidligere rektor på Råde ungdomsskole.   

b) 

4 sekretærer 

Iren Andersen, Carina Andersen, Odd Terje Henriksen og Annette Hegna  

c) 

3 stemmetellere 

Mette Westergren, Hilde Granli og Arne Nilsen  

 d) 

2 representanter til å underskrive protokollen 

Kjetil Mevik og Irene Sørensen  
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LANDSMØTESAK 2 / 2015  

Godkjenning av årsberetning for Norsk Fosterhjemsforening 2013 og 2014 
 

Vedlegg: Årsberetning for Norsk Fosterhjemsforening 2013 og 2014.  

Årsberetningene vil bli sendt ut i separate vedlegg, og kan lastes ned på foreningens intranettside.  

  

 

 

Hovedstyrets innstilling til Landsmøte: 

Landsmøtet 2015 godkjenner Norsk Fosterhjemsforening sin årsberetning for 2013 og 2014. 
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LANDSMØTESAK 3 / 2015 

GODKJENNING AV REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR NORSK 

FOSTERHJEMSFORENING 2013 og 2014 
Vedlegg:  Regnskap og revisjonsberetning for Norsk Fosterhjemsforening 2013 og 2014 

Årsregnskap 2013 

Revisor hadde ingen anmerkninger til regnskap 2013.  

Underskuddet i 2013 ble på kr 274 116.  

Budsjett for 2013 ble lagt opp med et underskudd på 798 000.  At underskuddet ble mindre enn 

budsjettert skyldes noe lavere lønnsutgifter, økt salg av temahefter og bøker, og høyere 

momskompensasjon.   

Driftstilskudd ble det samme som i 2012,  kr 3 250 000  og ble ikke utbetalt før det gjensto ½ år av 

2013. 

Avgiftsfritt salg er høyere enn budsjettert, kontingent er høyere, momsrefusjonen ble høyere og 

lønn er totalt sett lavere enn budsjettert.  Prosjektstillingen ble ikke besatt før mai 2013.  

Det har vært overskridelser innenfor data/edb og denne posten er derfor økt i budsjettet 2014.  

Landsmøtet ble overskredet med kr. 65 000 da kursavgiften ble noe høyere enn budsjettert og det 

ble flere deltakere som ble påmeldt uten at budsjettet ble revidert.   Viser til ytterligere 

kommentarer i vedlegg.   

Årsregnskap 2014 

Revisor hadde ingen merknader til årsregnskap 2014.  

Budsjett for 2014 ble lagt opp til et underskudd på kr 887 000 for å få ned egenkapitalen. 

Underskuddet ble kr 120 016 og derav mindre enn planlagt.  Årsaken tilskrives kr 300 000 høyere 

driftstilskudd enn budsjettert, høyere momskompensasjon som ble utbetalt seint på året, og et stort 

overskudd på lønnsmidler.  Fagkonsulentstilling og engasjementstilling sto ubesatt flere måneder og 

ansettelsesprosessen ble lang da tre innstilte søkere trakk seg.   

Hovedstyrets innstilling til Landsmøte: 

Landsmøtet 2015 godkjenner Norsk Fosterhjemsfornenigs årsregnskap og revisjonsberetning for  

2013 og 2014 
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LANDSMØTESAK 4 / 2015 

RAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET 2011, 2013 OG 2014 
Det vises i sin helhet til kontrollutvalgets rapporter for 2013 og 2014.   

Kontrollutvalget la ikke frem for landsmøtet 2013 rapport for 2011.  Landsmøtet vedtok følgende: 

«Landsmøtet godtar ikke at kontrollutvalgets rapport for 2011 ikke foreligger. Den tas opp til 

behandling i neste landsmøte»   

Rapporten forelå innen 31.12.2013 og ligger vedlagt.  

 

                 

Hovedstyrets innstilling til Landsmøte: 

1) Landsmøtet 2015 godkjenner kontrollutvalgets rapport for  2013 og 2014. 

Landsmøtet 2015 godkjenner kontrollutvalgets rapport 2011.  
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LANDSMØTESAK  5 / 2015 
Innkomne forslag 

Sak 5.01: Profilering, orientering til Landsmøte 

 

Oppfølgingssak fra landsmøtet 2013 

Visjon og Logo 

Fra landsmøtet 2011 og 2013: Orientering til landsmøtet 2015 om fremdriften vedrørende 

eventuell visjon og ny logo for Norsk Fosterhjemsforening 

Landsmøtets vedtak 2013 

Saken avvises fra behandling på landsmøte 2013. 

Saken sendes tilbake til hovedstyret for videre behandling av de innkomne innspill på 

landsmøte. Saken behandles på landsmøte 2015. 

Hovedstyrets behandling av sakene i sak 32/15 og 33/15 legges ved 

 

Visjon 

Forslag til visjon fra tillitsvalgte ved organisasjonskurs og landsmøte (2013) 

 Sammen om fosterhjem 

 Alle fosterforeldre fortjener like rettigheter 

 Sammen for trygghet og omsorg 

 Alle barn fortjener å bli elsket 

 For styrket fosterhjemsomsorg 

 Fosterhjemsomsorg vår hjertesak 

 Sammen – synlig – sterk 
Andre forslag: 

 Omsorg for livet 

 Den beste barndom 

 Vi skal være Norges viktigste forening for fosterhjem 
 

Hovedstyrets forslag: Verdens beste fosterhjem  
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LANDSMØTESAK  5 / 2015 

Innkomne forslag 

Sak 5.01: Profilering, orientering til Landsmøte (forts…) 

Logo 

Saken ble diskutert i organisasjonskurset 2015.  Et flertall av regionene var i mot å endre 

logo. 

En region ønsket å bruke et av de utsendte forslag.  

Region Sør 

Ønske om å trekke inn profesjonelle for å veilede oss frem til en god visjon. Visjonen må 

være gjenkjennbar og medlemmene må få et eierskap til denne. Logo og visjon må matche.   

Region Sør innstiller til landsmøtet 2015 at det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe 

med dette over tid. Vi ønsker ytterligere informasjon om hva et bytte vil omfatte med tanke 

på økonomi og tilsvarende.  

Hovedstyrets forslag: opprettholde nåværende logo 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1) Region Sør anmoder landsmøtet 2015 at det settes ned en arbeidsgruppe som skal 
jobbe med dette over tid. Vi ønsker ytterligere informasjon om hva et bytte vil 
omfatte med tanke på økonomi og tilsvarende.  

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 om å vedta Verdens beste fosterhjem som 
Norsk Fosterhjemsforenings visjon. 

3)  Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å opprettholde nåværende logo 
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Vedlegg 1 til Sak 5.01: Protokoll fra hovedstyremøte sak 32/15 

 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 

12. – 14. juni 2015 

Dato: 15.06.2015 

SAK 32/15: Norsk Fosterhjemsforenings visjon 

Bakgrunn: Under Innkomne forslag i landsmøte 2013 ble det  behandlet en landsmøtesak 

fra 2011 under sak 5.1 Profilering, orientering til landsmøte, saken ligger vedlagt både fra 

2011 og 2013.   

Landsmøtets vedtak i 2013 under sak 5.1 ble følgende: 

Saken avvises fra behandling på Landsmøte 2013. 

Saken sendes tilbake til Hovedstyret for videre behandling med de innkomne innspill på 

landsmøte. 

Saken behandles på Landsmøte 2015. 

Hovedstyrets forslag falt og forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Buskerud er enstemmig 

vedtatt. 

Vedtaket inneholdt både visjon og logo.  I det følgende vil sakene bli behandlet enkeltvis 

med egne saksnummer.   

Visjon 

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en 

slags fremtidsdrøm. I historiebøkene kan vi lese om berømte menn og kvinner som har hatt 

store visjoner. Men det sier seg selv at det ikke er alle drømmer som kan realiseres. Likevel 

er det viktig å ha en visjon. Den gir et fremtidshåp og er en drivkraft til å gjennomføre noe.  

Felles visjon er de felles mål og verdier eller det felles bilde av fremtiden som 

organisasjonens aktører slutter opp om. En felles visjon er noe mer enn en idé, den er 

snarere en kraft av imponerende styrke. Visjonen kan gjerne være inspirert av en idé, men 

den favner langt videre.  Å skape en felles visjon omfatter evnen til å avdekke de felles 

bildene av fremtiden som fremmer ekte innsatsvilje og deltakelse, snarere enn lydighet. 

Visjonen blir bare en levende kraft når folk virkelig tror de kan skape sin egen framtid.  

Det er ikke bare berømte personer i historiebøkene som har hatt visjoner. Mange som 

starter forretningsvirksomhet eller en organisasjon av et eller annet slag, har også visjoner. 
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De ser for seg at virksomheten kan utvikle seg til noe stort, et livsverk som de senere kan 

være stolte av.  

Visjonen kan være en fantasifull tanke i hodet til grunnleggeren, eller den kan være 

nedskrevet vedtekter, i en plan, brosjyrer eller lagt ut på organisasjonens hjemmeside.  

«En visjon er et klart bilde av fremtiden som skaper entusiasme hos organisasjonens 

medlemmer.» 

 

Forslag fremkommet fra tidligere diskusjoner i organisasjonskurs og 

landsmøte(2013):  

 Sammen om fosterhjem 

 Alle fosterforeldre fortjener like rettigheter 

 Sammen for trygghet og omsorg 

 Alle barn fortjener å bli elsket 

 For styrket fosterhjemsomsorg 

 Fosterhjemsomsorg vår hjertesak 

 Sammen – synlig – sterk 
 

Andre forslag: 

 Omsorg for livet 

 Den beste barndom 

 Vi skal være Norges viktigste forening for fosterhjem 
 

I forbindelse med organisasjonskrus 2015 ble det sendt ut ovenstående notat som bakgrunn 

for diskusjon i regionmøtene.  I tillegg ble det gitt eksempler på andre organisasjoners 

visjoner. 

Vedlagt ligger referat fra de forskjellige regioners oppsummering. 

Ref:  

 Region sør: mente at det skal jobbes videre med logo og visjon før endelig utkast 
vedtas. 

 Region Vest: la vekt på å skille mellom slagord og visjon. 
To forslag: 
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1) Sammen skal vi gi en bedre hverdag og gode relasjoner i 
fosterhjemsomsorgen. 
2) Sammen for god fosterhjemsomsorg 

 Region Nord: 
1) Fosterhjem vår hjertesak Sammen-Synlig-Sterk 
2) Forslag annonseres i Fosterhjemskontakt  
3) Sende ut på høring i organisasjonen 

 Region Midt: To forslag: 
 1) Faglig styrke og stort hjerte 
 2) Sammen for en kjærlig og kompetent fosterhjemsomsorg 

 Region Øst: En sterk stemme for fosterhjem (se nærmere forklaring av ordene i 
vedlegg) 
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Vedlegg 2 til Sak 5.01: Protokoll fra hovedstyremøte Sak 33/15 

 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 

12. – 14. juni 2015 

Dato: 15.06.2015 

SAK 33/15:  Norsk Fosterhjemsforenings logo 

Bakgrunn: Under  Innkomne forslag i landsmøte 2013 ble det  behandlet en landsmøtesak fra 2011 

under sak 5.1 Profilering, orientering til landsmøte, saken ligger vedlagt både fra 2011 og 2013.   

Landsmøtets vedtak i 2013 under sak 5.1 ble følgende: 

Saken avvises fra behandling på Landsmøte 2013. 

Saken sendes tilbake til Hovedstyret for videre behandling med de innkomne innspill på landsmøte. 

Saken behandles på Landsmøte 2015. 

Hovedstyrets forslag falt og forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Buskerud er enstemmig vedtatt. 

Vedtaket inneholdt både visjon og logo.  I det følgende vil sakene bli behandlet enkeltvis med egne 

saksnummer.  Forslag fremkommet fra tidligere diskusjoner i organisasjonskurs og landsmøte 

(2013): I forbindelse med organisasjonskrus 2015 ble det sendt ut  de forslag til logoer som er 

kommet inn  i forbindelse med landsmøtet 2013, organisasjonskurs og lignende.  

Regionmøtene under årets organisasjonskurs 2015 hadde tema logo til diskusjon, og oppsummering 

fra regionene ligger vedlagt, i tillegg kort utdrag som følger: 

Region Øst:  Flertallet ønsket å beholde den eksisterende logo på grunn av merarbeid og 

økonomiske kostnader. 

Region Nord: Sju representanter i regionmøte ønsket å opprettholde nåværende logo. Fire for 

endring.  

Region Sør: Stiller seg ikke negativ til skifte av logo.  Vi innstiller til landsmøte 2015 at det settes ned 

en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette over tid. Ønsker ytterligere informasjon om hav et bytte 

vil omfatte med tanke på økonomi og tilsvarende.   

Region Midt Norge: Ønsker endring til ett av forslagene som ble sendt ut før organisasjonskurset.  

Her må det avklares hvilken logo regionen landet på.  Se vedlegg region Midt Norge 

Region Vest: Ønsker ikke å bytte logo.  Se fyldig begrunnelse i vedlegget.  Dersom man skal bytte er 

alternativet hus med hjerte over i grønn sirkel hvor Norsk Fosterhjemsforening står rundt logoen.    
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.02: Utredning om et eventuelt medlemskap for både fosterbarn og 

fosterforeldres egne barn 

Fra landsmøtet 2011 og 2013. Prosjekt vedrørende ungdomsmedlemskap 

Bakgrunn 

Norsk Fosterhjemsforening Buskerud fremmet i 2011 forslag om et eget ungdoms-

medlemskap for ungdom mellom 18-23 år, jfr. sak 5.6 fra landsmøte 2011. Landsmøtet 2013 

avviste forslaget men ønsket at det ble utredet i et prosjekt angående et eventuelt 

medlemskap både for fosterbarn og fosterforeldres egne barn, og at saken skulle legges 

frem for landsmøte 2015.  

Aktuelt 

Det vises til vedlegg i forhold til prosess og behandling i saken sak 35/15, notat 

Ungdomsmedlemskap i Norsk Fosterhjemsforening som er sendt ut før organisasjonskurset 

2015 og for ytterligere innspill fra tillitsvalgte innen 15 mai 2015. Det er ikke mottatt innspill 

(bortsett fra vedlagt oppsummering fra de forskjellige regionenes arbeid under 

organisasjonskurset 2015) og vedlagt forslag fra region Sør:  

1) Forslag region Sør: Medlemskap utredes av en arbeidsgruppe frem til landsmøtet 
2017. Der utredes for medlemskap og/eller annen form, hvor ungdommen kan være 
en del av foreningen. 
Hovedstyret vedtok følgende i sak 35/15:  

2) Hovedstyret godkjenner ikke eget ungdomsmedlemskap i Norsk 
Fosterhjemsforening men ønsker å opprette et ungdomsråd.  Hovedstyret gis 
fullmakt til å lage retningslinjer for et slikt ungdomsråd. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 at det ikke etableres eget ungdomsmedlemskap i 

Norsk Fosterhjemsforening. Landsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å utarbeide 

retningslinjer for et ungdomsråd.  
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Vedlegg 1 til Sak 5.02: Protokoll fra hovedstyremøtet Sak 35/15 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 

12. – 14. juni 2015 

Dato: 15.06.2015 

SAK 35/15: Ungdomsmedlemskap i Norsk Fosterhjemsforening 

Det vises til vedlagt bakgrunn i saken.  Denne bakgrunnen er sendt ut til tillitsvalgte for 

innspill både fra organisasjonskurs og skriftlig innspill innen 15. mai 2015.  

I denne saken er kun innspill fra drøfting i regionmøte på organisasjonskurset 2015 tatt med.  

Det er ikke innkommet ytterligere innspill. 

Bakgrunn 

Norsk Fosterhjemsforening Buskerud fremmet i 2011 forslag om et eget ungdoms-

medlemskap for ungdom mellom 18-23 år, jfr sak 5.6 fra landsmøte 2011.  Landsmøtet 2013 

avviste forslaget men ønsket at det ble utredet i et prosjekt angående et eventuelt 

medlemskap både for fosterbarn og fosterforeldres egne barn, og at saken skulle legges 

frem for landsmøte 2015.  

Oppsummering fra regionmøte i organisasjonskurs 2015 legges ved.  

Kort oppsummert at noen fylker undrer om det er interesse for dette blant fosterbarn og 

fosterforeldres egne barn.  Disse er i dag ikke spurt.  

En region var enstemmig om at det ikke skal åpnes for ungdomsmedlemskap, men at 

ungdommen bør inkluderes i planlegging av aktiviteter i fylkene.   

Indirekte er både fosterbarna og fosterforeldres egne barn inkludert i medlemskapet i Norsk 

Fosterhjemsforening så det er et spørsmål om å gi medlemskapet for ungdommen et 

meningsinnhold med aktivitet som er tilpasset disse.  

Skal fylkene finne ut hva ungdommen vil og/eller skal det søkes prosjektmidler for å utrede 

dette nærmere? 

Innkommet forslag fra Region Sør 

(Innkommet innen 1. juni) 

Saken er vedtatt i hvert enkelt fylkesstyre i Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-

Agder og Vest-Agder), og de har valgt å sende inn en samlet sak. 

Region Sørs innstilling til landsmøtet:  
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Medlemskap utredes av en arbeidsgruppe frem til landsmøte 2017. Der utredes for 

medlemskap og/eller annen form, hvor ungdommen kan være en del av foreningen.  

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner ikke eget ungdomsmedlemskap i Norsk 

Fosterhjemsforening men ønsker å opprette et ungdomsråd. Denne beslutningen er 

tatt på bakgrunn av organisasjonens tilbakemelding i saken. Hovedstyret gis fullmakt 

til å lage retningslinjer for et slikt ungdomsråd. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 at det ikke etableres eget 

ungdomsmedlemskap i Norsk Fosterhjemsforening. Landsmøtet gir hovedstyret 

fullmakt til å utarbeide retningslinjer for et ungdomsråd. 

  

Side 87 av 152Sist oppdatert 9/25/15

aase_fosterhjemsfore
Tekst i maskinskrift
Vedlegg til Sak 5.02



 

 
 

Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

Vedlegg 2 til Sak 5.02 Innspill fra regionene om ungdomsmedlemskap 

Oppsummering fra regionene 24.-26.04.2015 

Ungdomsmedlemskap 

Region Midt 

Sak 3. Vi ser ikke helt hva vi skal med et nytt medlemskap, med tanke på at familien er 

kollektivt innmeldt. Vi ser heller at det blir fokusert på aktivitet tilpasset ungdomsgruppen. 

Region Nord 

Sak 3: Tanker om ungdomsmedlemskap 

1. Er det interesse blant biologiske og fosterbarn for et ungdomsmedlemskap? Kan 

«lodde stemningen» i Fosterhjemskontakt 

/ egen facebooksiden 

2. / fylkeslag – sette tema mot ungdomssamlinger 

3. Hjemmesiden: Egen link for ungdom i NFF aldersgruppe? 

4. Helse og rehabilitering nob,. 

Søker på midler til å gjøre en undersøkelse på ungdomsmedlemsskap. 
Spørreundersøkelse. 
 
Fordel 

- Utfordrende og utviklende for foreningen NFF 

- Kan være rekrutterende for nye fosterhjem 

Region Vest 

Vi er usikker på om det er noe interesse for dette.  Kan fylkesforeningene utrede 

behovet/interesse for dette?  

Region Sør 

1) Ungdomsmedlemskap 

Tanker om et ungdomsmedlemskap. Hva bør et ungdomsmedlemskap innebære? 
Drøfting: Hva er bakgrunnen for at dette spørsmålet har kommet opp? Biologiske 
barn og fosterbarn som ikke lenger bor i husstanden. Prisen er høy med tanke på 
studenter og tilsvarende. Egen ungdomsforening kan være en arena der vi kan møte 
ungdommen der de ferdes. Tenkt for ungdom mellom 15 -25 år. 
Ungdommene/barna er en stor del av familien. Denne gruppen bør inkluderes i 
større grad. Samtidig regnes ikke barna lenger som fosterbarn etter fylte 18 år. Bør 
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det åpnes for muligheten til å melde seg inn i foreningen? Fortsatt har ikke 
ungdommens meninger blitt innhentet, da det ikke har vært midler til dette. Hva er 
egentlig behovet? Fremmes forslag om at ungdommene skal gis muligheten til å 
være medlem. 
Kan man som fylkesforening søke prosjektmidler for utprøving av tilbud til unge? Vi 
anbefaler at det må utarbeides en undersøkelse der ungdommen får uttale seg om 
hva som er viktig og riktig for dem. Vi anser dette som hovedstyrets oppgave 
ettersom det var enighet om dette på landsmøtet 2013. 
 
Det ytres ønske om at vedtaket om arbeid og utredning av ungdomsmedlemskap 
fattet på landsmøtet 2013 kontinueres. 
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Vedlegg 3 til Sak 5.02: Bakgrunn i saken ungdomsmedlemskap 

Ungdomsmedlemskap i Norsk Fosterhjemsforening 

Bakgrunn 

Norsk Fosterhjemsforening Buskerud fremmet i 2011 forslag om et eget ungdoms- 

medlemskap for ungdom 18-23 år. Sak 5.6 fra landsmøtet 2011 fattet følgende vedtak 

«Landsmøtet avviser forslag fra NFF Buskerud om ungdomsmedlemskap, men ønsker at det 

eventuelt medlemskap for både fosterbarn og fosterforeldrenes egne barn blir utredet og 

legges frem for landsmøtet 2013». 

Landsmøtet 2013 fattet følgende vedtak «Det iverksettes et prosjekt vedrørende 

ungdomsmedlemskap. Prosjektet legges frem på landsmøtet 2015».  

Barnekonvensjonen gir barn og unge rett til å si sin mening, delta og organisere seg. Det 

betyr at avgjørelser ikke skal tas over hodet på barn og unge. Norsk Fosterhjemsforening har 

hatt mye fokus på at fosterbarn skal behandles som subjekter og aktører med egne 

rettigheter, også en selvstendig rett til medvirkning. Vi har løftet fram livsboken som et 

viktig virkemiddel på veien til å sette fosterbarn i stand til å utøve sin rett til medvirkning. 

Og dette forsterkes i proposisjon 106 L endringer i barnevernsloven. 

Hvis vi ønsker oss en bærekraftig og levende ungdomsgruppe i organisasjonen bør man 

legge en strategi for ette arbeidet i neste landsmøteperiode. Å få en ungdomsgruppe i gang, 

krever tid og ressurser og det krever at foreningen legger til rett for å sikre at ungdommene 

opplever det meningsfullt å være med.  Medlemskap for ungdom vil være et viktig tiltak for 

å øke unges innflytelse og skape en organisasjon for de unge. Hvis vi ønsker at fosterbarn og 

ungdom skal bidra i foreningens arbeid må vi gi dem mulighet til reell medvirkning. Det 

handler om at vi selv må forsøke å legge til rette for ungdoms medvirkning i egen 

organisasjon, når det er dette vi ønsker oss fra andre. Barn og unge må sikres reelle 

muligheter til medansvar og medvirkning også i Norsk Fosterhjemsforening. Det handler om 

legitimitet og det handler om å utvikle organisasjonen i tråd med fagfeltet. 

Hva har blitt gjennomført 

Landsmøtet vedtok å iverksette et prosjekt. Etter hvert som arbeidet med eventuell 

ungdomsmedlemskap har vist seg mer omfattende med manglende retningslinjer, og i 

tillegg har det vært personalmangel i sekretariatet. For å lage et prosjekt om 

ungdomsmedlemskap, må ungdommenes meninger og synspunkter innhentes. Før vi søker 

prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helse og Rehabilitering 
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og Extrastiftelsen, må vi få innspill fra fylkene om hva de ønsker og hva som er realistisk i 

ønske om eget medlemskap for de unge. 

Prosjekter 

Norsk Fosterhjemsforening har hatt prosjekter for de unge. Prosjektet «Mitt Liv. Biografisk 

arbeid med barn – å lage livsbok» har gitt fosterbarn en mulighet for å få helhet og oversikt i 

sitt eget liv gjennom den informasjonen som fremstår i livsboken. 

Norsk Fosterhjemsforening har også gjennom ExtraStiftelsen fått midler til 

«Drømmelandet», et prosjekt for ungdom i fosterhjem. Prosjektet er et samarbeid med 

Forbundet Frie Fotografer (FFF) og hadde som mål å legge til rette for at fosterbarn gjennom 

kreative metoder kunne få uttrykt hva de var opptatt av i sine liv. Prosjektet ble blant annet 

igangsatt som et ledd i et større mål om å få i gang et ungdomsarbeid i organisasjonen. 

Mål for et eventuelt prosjekt 

Etter barnekonvensjonen artikkel 15 så har barn etter fylte 15 år rett til å melde seg inn og 

ut av foreninger etter eget ønske. Denne retten bør også gjelde for ungdomsmedlemskap i 

Norsk Fosterhjemsforening. Dette for å kunne komme i kontakt med ungdom som lever i 

fosterhjemstiltak og for å imøtekomme de som har tidligere vært under fosterhjemstiltak. 

Det anses derfor som hensiktsmessig å opprette et medlemskap for ungdom mellom 15 år 

og 25 år.  

Biologiske barn i fosterhjemmet bør også kunne få muligheten for å melde seg inn i 

ungdomsmedlemskapet. Dette grunnes med at de har samme rett for medlemskap i 

organisasjon eller foreninger etter barnekonvensjonen artikkel 15. De biologiske barna her 

har en annen kunnskap og erfaring om fosterhjem og kan tilby mye til et medlemskap i 

Norsk Fosterhjemsforening. 

Hovedmål: Etablere en velfungerende ungdomsgruppe for de unge i Norsk 

Fosterhjemsforening 

Delmål: 

På samfunnsnivå: 

 Rette oppmerksomheten mot fosterbarns erfaringer og meninger 

 Rette oppmerksomheten mot de biologiske barns erfaringer og meninger 

 Bidra til økt anerkjennelse av at barn, og fosterbarn spesielt, kan bidra på verdifulle 

og meningsfulle måter i utformingen av eget liv.  

Side 91 av 152Sist oppdatert 9/25/15

aase_fosterhjemsfore
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 3 til Sak 5.02



 

 
 

Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

 Inspirere fagfolk og andre voksne til å legge til involvere barn og ungdom i sine 

beslutningsprosesser og til å se nødvendigheten og verdien av dette 

På individnivå: 

 Ungdommene skal oppleve mestring 

 Gi ungdommene mulighet for å ytre sine meninger og synspunkter 

 Gi ungdommene mulighet for å dele sine erfaringer som kan bidra til at andre får vite 

at de ikke er alene 

 Medlemskapet skal oppleves som meningsfullt ved å være delaktig 

 Gi mulighet til å bli kjent med andre ungdommer i samme situasjon og bygge et 

nettverk for framtiden 

 

Denne informasjonen sendes ut til alle fylkene i Norsk Fosterhjemsforening. Dette er en del 

av utredningen som skal legges fram til Landsmøtet 2015. For at utredningen skal være mest 

mulig informativ, ønskers det å innhente informasjon og tanker om ungdomsmedlemskap 

fra alle fylkene. 

 Innspill ønskes om: 

 Tanker om et ungdomsmedlemskap 

 Det skal være en forutsetning for at de unge ser på ungdomsmedlemskapet som 

meningsfylt, hvordan kan dette oppnås? 

o Hva bør et ungdomsmedlemskap innebære? 

o Hva bør det inneholde? 

 Hvilken aldersgruppe bør vi legge oss på? 

 Skal ungdommene få mulighet for å sitte i verv? Eller skal det være en 

ungdomsrepresentant på møter i hovedstyre, valgkomiteen, landsmøter o.l.?  

 Har ungdommene i ditt fylke vist interesse for et medlemskap eller noe annet som er 

rettet mot dem selv? 

 Har fosterbarna kommet til dere med spørsmål om det å være i et fosterhjem? 

Eventuelt andre problemstillinger? 

 Hvilke rådgivningsmuligheter kan vi tilby de unge? 

 Kurs og møter? 

 Økonomi? 

 Skal det iverksettes et ungdomsmedlemskap? Eller skal de unge inkluderes på en 

annen måte? 
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Vi tenker at det kan være gunstig å møte ungdommene på en arena hvor de ferdes, nemlig 

på nettet. Det kan være en fordel med en egen side på hjemmesiden hvor fosterbarna får 

sitt eget område som en del av medlemskapet. Det er videre tenkt at på fosterbarnas side at 

det kan være et eget rådgivningsrom for dem hvor de kan henvende seg for løpende råd og 

veiledning.  

- På hvilken måte kan vi gjennomføre dette? 

- Hvem skal være tilgjengelig på disse sidene? 

- Hva synes ditt fylke om at en person i hvert fylkesstyre har mulighet for å være med 

på de unges side som rådgiver / veileder / tilgjengelig for å svare på deres spørsmål? 

- Eller skal dette legges til fagperson ved sekretariatet?  

Frist for å sende inn søknad om midler til et eventuelt prosjekt er fra Helse og Rehabilitering 

og Extrastiftelsen 15. juni 2015 eller fra Bufdir 01. mars 2016. 

Vi er avhengig av konstruktive tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte i foreningen i løpet av 

organisasjonskurset og skriftlig innen 15. mai 2015. 

Tilbakemelding sendes post@fosterhjemsforening.no. Er det noe annet ditt fylke kommer 

på som kan være relevant for et ungdomsmedlemskap tas dette i mot med stor takk. 
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.03: Etiske retningslinjer for Norsk Fosterhjemsforening 

Etiske retningslinjer har vært diskutert i organisasjonskurs 2014 og 2015 samt ledersamling 

2014.  

Med dette som bakgrunn har hovedstyret i sak 34/15 vedtatt Etiske retningslinjer for Norsk 

Fosterhjemsforening.  Hovedstyrets vedtak følger vedlagt.  Etiske retningslinjer legges som 

vedlegg til håndbok for tillitsvalgte, samt på foreningens webside.   

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne hovedstyrets forslag til etiske 
retningslinjer for Norsk Fosterhjemsforening 
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Vedlegg til Sak 5.03: Protokoll fra hovedstyremøtet Sak 34/15 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 

12. – 14. juni 2015 

Dato: 15.06.2015 

SAK 34/15: Etiske retningslinjer 

Bakgrunn  

Norsk Fosterhjemsforening har ingen etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte.  Vi har 

retningslinjer både for hovedstyret, sekretariatet og tillitsvalgte men disse er ikke dekkende.  

Tema har vært diskutert i organisasjonskurs 2014, ledersamling 2014 (vedlagt 

oppsummering) og organisasjonskurs 2015. Vedlagt ligger også normer for god 

organisasjonskultur.   Det er viktig at diskusjonen er tatt flere ganger både da det er kommet 

inn nye tillitsvalgte og prosessen i seg selv er viktig.   

Oppsummering fra regionmøter i forbindelse med organisasjonskurs 24-26.04.2015 lå 

vedlagt i saksfremstillingen til dagens møte. 

Hovedstyrets vedtak.   

1) Hovedstyret godkjenner  følgende etiske retningslinjer for Norsk 
Fosterhjemsforeningen: 

  

Respekt 

 Alle er verdifulle, og vi skal ha respekt for hverandres synspunkter 

 Norsk Fosterhjemsforening skal være en åpen og inkluderende organisasjon som 

verdsetter og tilrettelegger for mangfold.  

 Vi skal være støttende overfor fosterhjemmet slik at det gir omsorg uavhengig av 

trosretning, nasjonalitet og seksuell legning. 

 

Samarbeid 

 Vi skal ha et godt samarbeid med alle instanser. 

 Norsk Fosterhjemsforening skal være en fordomsfri organisasjon i møte med 

medlemmene og samarbeidspartnerne.  

 Vi skal samarbeide og tilrettelegge for erfaringsutveksling på tvers av 

fylkesforeninger. 
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Lovlydighet (redelighet/ærlighet) 

 Alle valgte medlemmer og ansatte i Norsk Fosterhjemsforening har varslingsplikt i 

forhold til brudd på foreningens vedtekter og økonomisk mislighold. 

Tillitsvalgte, ansatte, fylkesforening og Norsk Fosterhjemsforenings hovedstyre kan ikke ta 

imot gaver med heftelser som strider imot foreningens formålsparagraf og vedtekter.  

Lojalitet 

 Vi skal snakke godt om foreningen. 

 Tillitsvalgte forplikter seg til å være lojale mot foreningens vedtekter, etiske 

retningslinjer og vedtak. 

 Vi skal være støttende for fosterhjemmet 

 

Åpenhet 

 Vi skal ha en gjensidig og åpen dialog. 

 Det skal være åpenhet i alle ledd i organisasjonen. 

 

Taushetsplikt 

 Norsk Fosterhjemsforening skal ivareta sensitiv informasjon på en forsvarlig måte. 

 Tillitsvalgte forplikter seg til å underskrive en taushetserklæring. 

 

Omdømme 

 Tillitsvalgte representerer Norsk Fosterhjemsforening og må ha en adferd som er i 

tråd med foreningens retningslinjer. 

 Norsk Fosterhjemsforening dekker ikke utgifter til alkohol verken ved foreningens 

arrangementer eller der man representerer foreningen. Vi oppfordrer til måtehold i 

alle sammenhenger der man representerer foreningen.  

 
 
Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne hovedstyrets forslag til etiske 
retningslinjer for Norsk Fosterhjemsforening 
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LANDSMØTESAK  5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.04: Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ber landsmøte 2015 avgjøre 

hvorvidt foreningen skal være med å arrangere IFCO2017 
 

Det vises til vedlagt notat med informasjon om IFCO og som bakgrunn i saken. 

Hovedstyrets vedtak i sak 65/14: Hovedstyret står bak Norsk Fosterhjemsforenings søknad 

om å arrangere IFCOs verdenskonferanse i 2017.  

1) Norsk Fosterhjemsforening Rogaland fremmer følgende forslag til landsmøtet 2015:  
«IFCO er et arrangement som medfører stor ressursbruk både når det gjelder 
personal, tid og kapital for Norsk Fosterhjemsforening om det arrangeres i Norge.  Vi 
er usikre på om dert er riktig for Norsk Fosterhjemsforening at dette skjer i 2017.  
Norsk Fosterhjemsforening Rogaland vil at landsmøtet tar stilling til om dette er 
ønskelig.  Dette slik at medlemmene kan være med på å avgjøre om Norsk 
Fosterhjemsforening har ressurser, tid og penger til å arrangere et så stort og 
krevende arrangement» 
«Om landsmøtet ikke er enige i at Norge og Norsk Fosterhjemsforening skal 
arrangere dette, ber vi at hovedstyret fratrer sitt vedtak» 

 

Hovedstyrets vedtak i Sak 74/15 

Hovedstyret opprettholder sine vedtak jfr. sak 65/14 og 91/14 hvor hele 

hovedstyret sto bak en søknad om å arrangere IFCO konferansen 2017.   

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å støtte hovedstyrets vedtak i sak 65/14, 

91/14 og 74/15 om å gå videre i prosessen frem til avvikling av konferansen 

IFCO2017 i Norge. 
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Vedlegg til Sak 5.04: Bakgrunnsinformasjon om IFCO 

 

Bakgrunnsinformasjon om IFCO 

Tid: 08.09.2015 

v/generalsekretær Tove M S Wahlstrøm 

Ifco, International Foster Care Organisation ble formelt stiftet  19 august 1983 og Norsk 

Fosterhjemsforening har vært medlem i denne organisasjonen siden oppstart.  

Grunnsteinen til Ifco ble lagt i 1979 da den første internasjonale fosterhjemskonferansen ble holdt i 

England.  Norge var med allerede da, den gang representert gjennom Vestfold Fosterhjemsforening.  

I Nederland to år seinere ble det nedsatt et intrimstyre som skulle ha til oppgave å få Ifco inn i lovlige 

juridiske former. Å etablere en organisasjon tar tid.   Ifco ble  grunnlagt i Oxford i 1981, og formelt 

stiftet i 1983. Ifco arbeider for å bedre vilkårene for barn i fosterhjem verden over.  De har de 

seinere årene hatt direkte kontakt inn i FN systemet, og således skaffet seg mulighet til å påvirke FNs 

planer i forhold til fosterbarn over hele verden. 

Norsk Fosterhjemsforening er etablert i kjølevannet av erfaringer høstet gjennom prosessen for å 

etablere IFCO 1979-1981 

Medlemmer 

International Foster Care Organisation, Ifco er det eneste internasjonale nettverk som er dedikert til 

å fremme og støtte fosterhjemsomsorg verden over.  Ifco er et multi-kulturelt 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. 

Ifco har medlemmer over hele verden.  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. 

Norsk Fosterhjemsforening har vært medlem siden starten, og har deltatt på Ifco konferansene 

siden 1979. 

Ungdomsprogram 

Ifco er den eneste organisasjonen som gjennom alle år har hatt eget ungdomsprogram for 

aldersgruppen 13-28 år.  De tilbys et eget program gjennom konferansen - workshops, forelesninger 

rettet mot ungdommen. Temaer om fosterhjem, vellykkede flyttinger, respekt for andre kulturer m v. 

Programmet er lagt opp for mulighet for refleksjon og tanker rundt forskjellige temaer, samt at det 

Side 98 av 152Sist oppdatert 9/25/15

aase_fosterhjemsfore
Tekst i maskinskrift
Vedlegg til Sak 5.04



 

 
 

Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

legges stor vekt på å bygge opp samhandling mellom ungdommen.  Ungdommen er involvert i 

beslutninger, kurs, foredrag og rådgivning.  De har også deres eget internasjonale  nettverk. 

Det blir arrangert et eget sosialt program for ungdommen gjennom konferansen – konferansen er 

lagt opp at de skal lære og samtidig ha det gøy. 

Bakgrunnsinformasjon om IFCO, International Foster Care Organisation forts. 

Ungdommen har et stort ansvar for åpnings- og avslutnings-seremonien. Under åpningen bærer de 

alle de representerte lands flagg og de avslutter konferansen med et eget program de har trent på 

gjennom de dager konferansen har pågått.   

I tillegg har de tilbud til yngre barn med barnepass.   

IFCOs verdier 

 IFCO baserer sitt arbeid på FNs konvensjon for barns rettigheter.  

 IFCO tror at der det er mulig skal barn vokse opp sammen med sine foreldre eller utvidede 
familie. Når det ikke er mulig skal en søke løsninger i en familiebasert omsorg. 

 IFCO tror på at omsorg skal være barn og familie fokusert, og forskjeller skal respekteres. 

 IFCO tror på at fosterfamilier skal være så nær kontakt som mulig til barnet foreldre  
 

Strategiske prioriteringer 

1) Nettverk 

IFCO er et etablert verdensomspennende nettverksarbeidene organisasjon samt i utvikling 
av regionale nettverk. 

2) Konsultasjon 

IFCO har en spesiell konsultativ status med FN innen økonomi - og sosiale spørsmål. Som 
medlem av Eurochild og Barns Rettigheter,  har organisasjonen stor ekspertise i 
internasjonale standarder, praksis og lover innen fosterhjemsomsorgen. 

3) Kurs 
IFCO arbeider for familiebaserte løsninger for barn som må bo utenfor hjemmet basert på 

FNs barnekonvensjon om barns rettigheter ved: å gjøre det mulig å utveksle informasjon 

mellom personer og organisasjoner på tvers av landegrenser.  IFCO arbeider for fosterhjem 

som den viktigste form for familiebasert omsorg.  De organiserer internasjonale konferanser 

og seminar, gir rådgivning, nettverksbygging, gir ut publikasjoner og faglig bistand. 

IFCO gir kurs etter forespørsel innen alle områder innen alternativ omsorg, systemutvikling 

og de-institusjonalisering.  

Mer info på www.ifco.info  
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Hva er en IFCO-konferanse? Hvert 2 år arrangerer IFCO verdenskongress. Alle verdensdeler er 

representert bortsett fra Sør Amerika, og danner et mangfold av kultur, religion og 

erfaringsbakgrunn. IFCO -konferansen må ha et program som fenger hele målgruppen. Dette 

innebærer at det faglige innholdet må ha høy kvalitet. I tillegg må barn og unge ivaretas med eget 

opplegg. 

Hyggelige omgivelser og et godt sosialt og kulturelt program skal bidra til at deltakerne knytter 

kontakter på tvers av landegrenser. 

Verdenskonferansene har som regel en varighet på fem dager.   

Det året det ikke er verdenskonferanse arrangeres en regional konferanse i Europa. Siste regionale 

var Waterford i Irland i 2014. 

Tidligere verdenskonferanser  

IFCO har et internasjonalt styre som bl.a. beslutter hvilke land som skal være vertskap for IFCO-

konferansene. 

Norge har arrangert IFCO konferanse for 20 år siden. . 

Barne- og familiekontoret i Hordaland arrangerte IFCO -konferanse i 1995. Her var over 1100 

deltakere fra 52 ulike land. 

Norge søkte om å arrangere verdenskonferanse i 2007 men arrangementet gikk til New Zealand.  

Siden 1995 har følgende land arrangert verdenskonferansen 

Vancover, Canada    1997, Melbourne, Australia   1999, Veldhoven, Nederland  2001, La Plata, 

Argentina   2003, Madison, USA 2005,New Zealand  2007, Dublin Irland 2009, Victoria, Canada 2011, 

Osaka, Japan 2013, Sydeney, Australia 2015, Norge 2017 ??? 

Mellom 1981 og til dags dato har IFCO arrangert 35 regionale og internasjonale konferanser. 

Norsk Fosterhjemsforening deltatt med representanter siden 1979 før IFCO ble etablert i 1981.  Det 

har deltatt mellom 8-15 personer på hver konferanse fra forskjellige organisasjoner i Norge.  

Etter konferansene er det skrevet artikler i Fosterhjemskontakt, og det er lagt opp som sak i 

hovedstyret til informasjon.  

Aktuelt 

Norsk Fosterhjemsforening har gjennom flere år blitt oppfordret av samarbeidsparter som Barne-, 

ungdom – og familiedirektoratet (Bufdir), NHO service og andre til å søke om å arrangere IFCO.  Det 

er kun Norsk Fosterhjemsforening som kan søke for Norge om et slikt arrangement.  Det er avholdt 

møte med styret i IFCO i september 2014 hvor representanter fra Bufdir, NHO service, Aleris og Løft 

var til stede.   
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Med bakgrunn i informasjon fra dette møtet ble det etter vedtak i hovedstyret ble søknad sendt i 

januar 2015. Vi fikk brev fra IFCO President den 19. mai hvor de ønsket diverse tilleggsinformasjon.  

Etter møte i styringsgruppe (initiativtakere) ble tilleggsopplysninger ble oversendt IFCOs styre.   

Per 8 september har ikke IFCO kommet tilbake med svar. Siden det er beregnet 26 måneder for å 

tilrettelegge for et slikt arrangement kan det se ut som arrangementet ikke gis til Norge i 2017.   

Hva skjer dersom Norsk Fosterhjemsforening og Norge får arrangementet?:  

Det er allerede en styringsgruppe representert av statlig barnevern gjennom Bufdir, private 

barnevern gjennom NHO service og Aleris, Landsforeningen for barnevernsbarn  Lfb og Norsk 

Fosterhjemsforening. De første tingene som da må komme på plass er bestilling av hvor en 

konferanse kan gjennomføres, med plass til workshops og bespisning og overnatting.   

Deretter må sosiale aktiviteter på plass for voksne og barn. 

Norsk Fosterhjemsforening tillitsvalgte og medlemmer må involveres samt aktuelle lokale 

samarbeidsparter.  I vår søknad har vi foreslått Oslo som møteplass og da blir det naturlig å trekke 

inn høyskolen, forskningsmiljøer, Barne, ungdom- og familieetaten mfl.     

Det er naturlig at styringsgruppen ivaretar samarbeidet med IFCO, setter opp rammer for 

konferansen, det faglige innhold, økonomi (nasjonale sponsorer, søknader om økonomisk støtte i 

departement og andre organisasjoner). 

Det vil bli behov for underkomiteer med lokal forankring som bør ha ansvar for kultur, 

markedsføring, opplegg for barn og ungdom, overnatting, bespisning osv.  

En slik konferanse gjør seg ikke selv, og de personelle og økonomiske belastningene  må fordeles på 

alle involverte. Norsk Fosterhjemsforening skal ikke belastes i sitt budsjett for et slikt arrangement. 

Det må søkes om økonomiske midler utenfor vår forening og det må søkes midler til prosjektstilling 

som har det administrative ansvaret.  Videre må det kjøpes tjenester som det vanligvis gjøres der en 

konferanse i denne størrelsesorden for ca. 2 000 personer arrangeres.   

Per i dag er det ikke satt opp budsjett for IFCO 2017 i Oslo.  Men da det ble søkt om Ifco konferansen 

i 2007 for å arrangere det i Kristiansand, ble det satt opp et budsjett for 800 deltakere hvor 

konferanseavgiften var satt til kr 3000. Det betød en konferanseinntektene ble på kr 2.400.000.  

Totalbudsjettet var på kr 4.100.000 og mellomværende skulle dekkes av stat, kommune, fylke og 

private sponsorer. Omtrent slik vil et budsjett se ut for et arrangement i 2017 også, men mer enn 

dobbelt så mange deltakere.  

Hvilke ulemper vil et slikt arrangement ha for Norsk Fosterhjemsforening og Norge? 

Norge er et høykostland og det er mulig landet ikke blir vagt av den grunn.  Vi har videre hatt noen 

internasjonale barnevernssaker som også kan telle i en avgjørelse.  
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Det er ikke satt av ekstra penger i langtidsbudsjettet 2016-2018 for utgifter av økonomisk art, og det 

er planlagt å søke midler fra stat, fylke, Oslo kommune og private.    

Å arrangere konferanser medfører arbeid for alle impliserte 

 Hvilke fordeler vil et slikt arrangement ha for Norsk Fosterhjemsforening?   Det vil sette 

fosterhjemsomsorgen på dagsorden i Norge.  Norsk Fosterhjemsforening blir profilert nasjonalt og 

internasjonalt. Våre medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening vil ved deltakelse møte andre 

fosterforeldre i andre land – etablere viktige nettverk.  

Norge har kommet langt i forhold til forskning, utvikling, organisering, godkjenningsprosedyrer, kurs, 

oppfølging og godtgjørelser for fosterforeldre og oppfølging av fosterbarnet, i sammenligning med 

mange andre land. Vi har en Stortingsmelding som innholdsmessig bør formidles i en slik 

sammenheng.  Det er viktig at vi deler med oss av både den erfaringsbaserte- og faglige kunnskapen 

vi sitter med, for å høyne kvaliteten på fosterhjemsomsorgen både nasjonalt og internasjonalt.  

Nære samarbeidsparter har gjennom flere år oppfordret Norsk Fosterhjemsforening til å søke, og 

disse er også partnere i arrangementet. . 

Det vil også medføre tettere bånd med disse samarbeidsparter og alle involverte i en slik prosess 

som fører frem til å avvikle en verdenskongress.  

Norsk Fosterhjemsforening er den eneste landsdekkende forening i Norge, noe som gjør det 

oversiktlig for samarbeidsparter. Det er kun Norsk Fosterhjemsforening som kan søke.  Ifcos styre 

blir også en tett samarbeidspart og rådgiver i prosessen. 

Dette vil være en flott erfaring for foreningen som kan virke samlende.  Det er sjelden våre 

fosterforeldre i Norge kan få mulighet til å delta på en fagkonferanse nasjonalt og internasjonalt på 

så høyt nivå.   
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LANDSMØTESAK  5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.05: Norsk Fosterhjemsforening Oslo, hvordan hindre at uønskede 

personer ikke blir medlem i fylkesforeningens lukkede facebooksider 
 

Det vises til hovedstyrets behandling av saken i vedlagt sak 78/15: Norsk 

Fosterhjemsforening Oslo, hvordan hindre at uønskede personer ikke blir medlem i 

fylkesforeningens lukkede facebooksider 

Norsk Fosterhjemsforening Oslos forslag: 

Hvordan hindre at uønskede personer ikke blir medlem av fylkesforeningens lukkede 

facebooksider.  

Hver fylkesforening tilsluttet Norsk Fosterforening har en lukket facebookside som et 

informasjonstilbud til sine medlemmer. Praksis nå er at medlemmer i en fylkesforening som 

også ønsker å være medlem i facebookgruppa til andre fylkesforeninger, søker om å bli 

medlem der. Fylkesforeninger har kun oversikt over medlemmer i egen forening. 

Vi må sikre oss at uønskede personer ikke blir opptatt som medlem i en gruppe. 

Facebooksidens til fylkesforeningene bør kun være for medlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforening, av personvernhensyn.  Men vi anser det også tjenelig at personer som 

fylkesforeningen vet er genuint interessert i fosterhjemsomsorgen, kan blir invitert inn av 

sidens redaktører. 

Forslag til vedtak: 

1) Det utarbeides en prosedyre om hvordan fylkesforeningene kan få sjekket, om søkere 
som ikke er medlem i fylkesforeningen, tilfredstiller kravene til medlemsskap i 
fylkesforeningens lukkede facebooksiden.  

 

Hovedstyrets vedtak 

2) Hovedstyret avviser Norsk Fosterhjemsforening Oslos sak til landsmøtet.  Saken bør 
løses på et administrativt nivå eller i hovedstyret. 

 

Det vises til vedlagt sak 78/15 til hovedstyrets kommentarer. 
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LANDSMØTESAK  5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.05: Norsk Fosterhjemsforening Oslo, hvordan hindre at uønskede 

personer ikke blir medlem i fylkesforeningens lukkede facebooksider 

(forts…) 

 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å sende saken tilbake til hovedstyret og 
sekretariatet som i samarbeid med fylkesforeningene utforme retningslinjer i 
forhold til problemstillingen Norsk Fosterhjemsforening Oslo fremmer   

  

Side 104 av 152Sist oppdatert 9/25/15



 

 
 

Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

Vedlegg til Sak 5.05: Protokoll fra hovedstyremøtet 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 

28. – 30. august 2015 

Sak 78/15: Norsk Fosterhjemsforening Oslo, hvordan hindre at uønskede 

personer ikke blir medlem i fylkesforeningens lukkede facebooksider 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo har fremmet sak til landsmøtet med følgende 

problemstilling: hvordan hindre at uønskede personer ikke blir medlem av fylkesforeningens 

lukkede facebooksider.  

Sak ref: Hver fylkesforening tilsluttet Norsk Fosterforening har en lukket facebookside som et 

informasjonstilbud til sine medlemmer. Praksis nå er at medlemmer i en fylkesforening som 

også ønsker å være medlem i facebookgruppa til andre fylkesforeninger, søker om å bli 

medlem der. Fylkesforeninger har kun oversikt over medlemmer i egen forening. 

Vi må sikre oss at uønskede personer ikke blir opptatt som medlem i en gruppe. 

Facebooksidens til fylkesforeningene bør kun være for medlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforening, av personvernhensyn.  Men vi anser det også tjenlig at personer som 

fylkesforeningen vet er genuint interessert i fosterhjemsomsorgen,  kan blir invitert inn av 

sidens redaktører. 

Forslag til vedtak: 

Det utarbeides en prosedyre om hvordan fylkesforeningene kan få sjekket, om søkere som 

ikke er medlem i fylkesforeningen, tilfredsstiller kravene til medlemskap i fylkesforeningens 

lukkede facebooksiden.  

Hovedstyrets kommentarer:  

Det foreslås å ikke legge denne saken frem for landsmøtet.  Den kan løses på et lavere nivå. 

1) For å sikre på best mulig måte at ingen uvedkommende kommer inn på de lukkede 
facebookgruppene så er den beste løsningen at fylkene inviterer inn de som er 
medlem i Norsk Fosterhjemsforening og oppført i deres fylke. Dvs at Kari Nordmann 
som står oppført i Møre og Romsdal fylke kun skal ha tilgang til den lukkede 
facebookgruppen til Møre og Romsdal. 
Hvis Kari Nordman (fortsatt oppført i Møre og Romsdal) også får mulighet til å stå 
oppført i den lukkede facebookgruppen til Nord-Trøndelag, så vil ikke Nord-
Trøndelag få informasjon om hennes utmelding. Møre og Romsdal kan ikke sende ut 
informasjon om alle sine utmeldinger til de ulike fylkene i tilfelle noen står oppført i 
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deres facebookgrupper. Møre og Romsdal kan heller ikke sitte på informasjon om 
alle medlemmene som også sitter i andre facebookgrupper. 
Den enkleste måten er at Kari Nordmann ikke får tilgang til andres lukkede 
facebookgrupper. 
For medlemmene i Akershus som hverken har et eget interimsstyre eller 
facebookgruppe stiller seg litt annerledes. Vi får se hva som skjer til våren om det 
kommer et nytt styre i fylket, men ellers så stemmer jeg for at medlemmene her kan 
få tilgang til Oslo dersom dette er greit for Oslo. Mens medlemmene i Telemark som 
har et eget interimsstyre, men ikke facebookgruppe, så syns jeg heller at 
medlemmene her bør snakke med sitt styre for å åpne for en facebookgruppe 
dersom de ønsker dette. De skal ikke ha tilgang til andre fylker som da har en 
facebookgruppe. 
 

2) Det blir merarbeid om det skal lages en prosedyre for å få sjekket om ikke-
medlemmer likevel kan få tilgang til de lukkede facebookgruppene. Hvem skal vi si ja 
til og hvem skal vi si nei til. Og hvorfor skal vi tillate at andre ikke-medlemmer skal 
komme inn på gruppene? Gruppene er til for medlemmene i Norsk 
Fosterhjemsforening slik at fylkesstyrene kan gi rask informasjon og et samtaleforum 
hvor medlemmene kan snakke sammen og diskutere. Hvorfor skal en ikke-medlem 
komme inn i gruppen og lese? Det blir merarbeid på fylkene som da må «intervjue» 
ikke-medlemmer for å finne ut om de er greie nok for å få tilgang.  
Hovedstyret mener medlemmer registrert i et fylke skal kun få tilgang til den lukkede 
facebookgruppen i det fylket. Det blir renere og enklere å sjekke at det ikke er noen 
«uvedkommende» tilstede. 
Ikke-medlemmer skal ikke få tilgang til de lukkede facebookgruppene. Hensikten 
med den lukkede facebookgruppen forsvinner litt etter min mening. Ønsker ikke-
medlemmene informasjon kan de ta kontakt med styret i fylket. 

 

Hovedstyrets vedtak 
1) Hovedstyret avviser Norsk Fosterhjemsforenings sak til landsmøtet.  Saken bør løses 

på et administrativt nivå eller i hovedstyret. 
2) Norsk Fosterhjemsforening Oslos forslag: Det utarbeides en prosedyre om hvordan 

fylkesforeningene kan få sjekket, om søkere som ikke er medlem i fylkesforeningen, 
tilfredstiller kravene til medlemsskap i fylkesforeningens lukkede facebooksiden.  

3) Hovedstyret tar til orientering sekretariatets kommentarer i punkt 1 og 2, og 
godkjenner at kun medlemmer i fylket kan få tilgang til fylkets lukkede 
facebookgruppe, ikke andre fylkers lukkede facebookgrupper 

4) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å sende saken tilbake til hovedstyret og 
sekretariatet som i samarbeid med fylkesforeningene utforme retningslinjer i forhold 
til problemstillingen jfr. punkt 2.   
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LANDSMØTESAK  5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.06: Forslag fra kontrollutvalget at gjeldende landsmøtevedtak skal 

legges inn i Norsk Fosterhjemsforenings vedtektshefte 

Kontrollutvalget mener vedtekts-heftet for Norsk Fosterhjemsforening er et flott dokument 

der en lett har tilgjengelig nødvendig reglement for organisasjonen.  Kontrollutvalget 

foreslår at dette heftet også bør inneholde gjeldende landsmøtevedtak utover vedtektene.  

Av erfaring er det alltid endringer av vedtekter etter hvert landsmøte, noe som gjør at det 

blir behov for å trykke nytt hefte og det er hensiktsmessig at gjeldende landsmøtevedtak 

følger med vedtektene.   

Kontrollutvalgets forslag  

1) Kontrollutvalget foreslår at til enhver tid gjeldende landsmøtevedtak legges inn i 
vedtaksheftet. 

2) Generalsekretær foreslår å gjøre endringer på fremsiden hvor det fremgår årstall for 
siste revidering.  
Det er flere vedtektshefter som er utgitt etter landsmøter de siste årene hvor det 
ikke går frem om det er gjort endringer.  Dette gjør det vanskelig å se hvorvidt en 
sitter med den senest oppdaterte versjon av vedtektene.   

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret støtter ikke forslaget til kontrollutvalget om å legge gjeldene 
landsmøtevedtak inn i vedtakshefte. Det ønskes ikke å øke volumet på vedtekts-
heftet i nevneverdig grad. Hovedstyret foreslår å legge gjeldende vedtak fra 
landsmøte og hovedstyret som vedlegg i Håndbok for tillitsvalgte. 

2) Hovedstyret godkjenner at årstall for siste revidering kommer frem på fremsiden av 
vedtekts-hefte for Norsk Fosterhjemsforening.  
 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1) Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2015 å ikke godkjenne kontrollutvalgets 
forslag om at gjeldende vedtak fra landsmøte legges inn i vedtekts-heftet.  
Gjeldene vedtak fra landsmøte og hovedstyremøte legges som eget vedlegg til 
Håndbok for tillitsvalgte.  

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 at årstall for siste revidering kommer 
frem på fremsiden av vedtekts-hefte for Norsk Fosterhjemsforening.   
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LANDSMØTESAK  5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.07: Iverksetting av nye vedtekter samt språkvasking av vedtektene  

 

Det vil være behov for språkvasking av vedtektene etter vedtektsendringer som vedtas  i 

landsmøtet 2015. Språkvaskingen vil ikke medføre tolkningsendringer av innholdet i 

vedtektene.  

På grunn av etterarbeid med vedtekter er det naturlig at endrede vedtekter iverksettes fra 

01.01.2016  

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne at språkvask av vedtektene 

gjennomføres av sekretariatet. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne iverksetting av endringer i  

vedtektene til 01.01.2016. 
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LANDSMØTESAK  5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.08: Tilføyelser på fremsiden av vedtekts-hefte for Norsk 

Fosterhjemsforenings årstall for revidering  
 

Det er flere vedtektshefter som er utgitt etter landsmøter de siste årene hvor det ikke går 

frem om det er gjort endringer.  Dette gjør det vanskelig å se hvorvidt en sitter med den 

senest oppdaterte versjon av vedtektene.   

1) Generalsekretær foreslår å gjøre endringer på fremsiden hvor det fremgår årstall for 
siste revidering.    

 

Hovedstyrets vedtak 

2) Hovedstyret godkjenner at  årstall for siste revidering kommer frem på fremsiden av 
vedtekts-hefte for Norsk Fosterhjemsforening.  

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 at årstall for siste revidering kommer frem 
på fremsiden av vedtekts-hefte for Norsk Fosterhjemsforening.   
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.09: Forslag til vedtektsendring av Kap 1 Grunnregler §§ 1-1, 1-2  

Norsk Fosterhjemsforening Oslo foreslår at det er kun formålet som står under § 1-1; 

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

fosterhjemsomsorgen.  Det foreslås videre at Foreningen byttes ut med Norsk 

Fosterhjemsforening. 

 

Hovedstyrets vedtak.   

1) Hovedstyret støtter endringene som er foreslått av Norsk Fosterhjemsforening Oslo 
under Kap 1 Grunnregler hvor kun formålet blir stående i §1-1 formål Norsk 
Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan 
innen fosterhjemsomsorgen. 

2) Hovedstyret støtter Norsk Fosterhjemsforening Oslo i følgende forslag om ny 
heading og nytt innhold i eksisterende § 1-2 Organisasjon.  
Forslag: § 1-2 Uavhengig interesseorganisasjon   

 Foreningen er en uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og 

trossamfunn 

3) Hovedstyret ønsker at Norsk Fosterhjemsforening blir benyttet fremfor Forening 
under § 1-2 i forslaget til Oslo.  

4) Innhold i eksisterende § 1-2 flyttes  til ny § 1-3 organisasjon  
 

   

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne endringer foreslått av Norsk 
Fosterhjemsforening Oslo med hovedstyrets endring i punktene 1-4. 
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.10: Forslag til vedtektsendring av kap 2 § 2-1 Medlemskap 

Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår endring i Kap 2 § 2-1 med bakgrunn i at de 

mener det bør åpnes opp for at hele fosterfamilien, alle hjemmeboende fosterbarn og egne 

barn under 23 år i tillegg til fosterforeldre, skal kunne bli medlem i Norsk 

Fosterhjemsforening. Viser til punkt 1 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår tillegg i Kap 2 § 2-1 punkt 4. 

Hovedstyret foreslår tillegg under punkt 3 

Sak 54/15 legges ved.  

 

Hovedstyrets vedtak. 

1) Hovedstyret støtter Norsk Fosterhjemsforening Rogalands forslag til endring i § 2-1 
bortsett fra siste setning etter komma.  
Forslag fra: Fosterforeldre, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og 
ungdommer og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk 
Fosterhjemsforening. Et fosterhjem har ett medlemskap, og begge fosterforeldre har 
de samme rettigheter og plikter, 
til: Fosterhjem, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og ungdommer 
og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Fosterhjemsforening. 
Et fosterhjem har ett medlemskap, og inkluderer ungdom, fosterbarn og biologisk 
barn under 23 år, alle har de samme rettigheter og plikter. 

2) Hovedstyret støtter ikke følgende tillegg 
og inkluderer ungdom, fosterbarn og biologisk barn under 23 år, alle har de samme 
rettigheter og plikter. 
Eksisterende siste setning blir stående.  

3) Hovedstyret foreslår en forklaring av hvem et fosterhjem består av. 
Forslag på ny setning under § 2-1: Personer som utgjør et fosterhjem: fosterforeldre, 
og barn/ungdom under 23 år som bor i fosterhjemmet (fosterbarn, fosterforeldres 
egne barn) 

4) Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår følgende tillegg i Kap 2 § 2-1: 
Ingen får medlemsrettigheter før kontingenten er betalt, og kan heller ikke inneha 
verv uten at medlemskontingenten er betalt. 
Ved samlivsbrudd kan kun en beholde medlemskapet. 
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.10: Forslag til vedtektsendring av kap 2 § 2-1 Medlemskap (forts…) 

 
 

5) Hovedstyrets forslag: Alle som har betalt kontingent regnes som medlemmer i Norsk 
Fosterhjemsforening med de rettigheter som følger.  

 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne forslag til tillegg og endring 
under vedtatt av hovedstyret under punktene 1-5 i Kap 2, § 2-1 medlemskap.  
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.11: Forslag til tillegg i vedtektene Kap 2 § 2-3 Æresmedlemskap 
 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår tillegg i vedtektene Kap 2, § 2-3 

Æresmedlemskap.  Følgende tillegg er foreslått:  

1) Hovedstyret skal føre oversikt over alle æresmedlemmer samt hvilken begrunnelse 
som lå bak at de ble utnevnt til æresmedlemmer.  Oversikten skal være tilgjengelig 
på foreningens intranett.  

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret støtter ikke Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag som 
landsmøtesak. En oppdatert liste over æresmedlemmer foreslås lagt ut på Norsk 
Fosterhjemsforenings webside.  I den grad det er mulig å få frem begrunnelse for 
utnevnelsen, kan det som ble skrevet i respektive landsmøtesak legges på intranett. 
Oppgaven administreres av sekretariatet. 

 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1) Hovedstyret anmoder landsmøte 2015 å avvise saken. Oppgaven er av administrativ 
karakter og blir oversendt sekretariatet for oppfølging.  
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.12: Forslag til vedtektsendring Kap 2 § 2-5 Kontingent 
 

Generalsekretær foreslår en endring i Kap 2, § 2-5 siste setning  

fra: For å få utbetalt refusjon av medlemskontingenten må årsmøte være avholdt og 

nødvendige styredokumenter sendt sekretariatet  

Til: For å få utbetalt refusjon av medlemskontingenten må årsmøte være avholdt og 

nødvendige styrereferater sendt sekretariatet fortløpende gjennom året.   

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret støtter forslag til endring av vedtektene Kap 2, § 2-5 kontingent siste 
setning   
Fra: For å få utbetalt refusjon av medlemskontingenten må årsmøte være avholdt og 

nødvendige styredokumenter sendt sekretariatet,    

Til: For å få utbetalt refusjon av medlemskontingenten må årsmøte være avholdt og 

nødvendige styrereferater sendt sekretariatet fortløpende gjennom året.   

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1) Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2015 å endre vedtektene i Kap 2, § 2-5 kontingent 
siste setning jfr. punkt 1.   
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.13: Vedtektsendring kap 3, landsmøtet, § 3-1 Representasjon og 

deltakelse 
 

Hovedstyrets forslag om tillegg kap 3, § 3-1 representasjon og deltakelse 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret foreslår følgende tillegg etter andre avsnitt under kap 3, § 3-1 representasjon 

og deltakelse:  

1) Til landsmøtet velges en delegat fra hver fylkesforening, samt en tilleggsdelegat for hvert 

50. medlem i fylkesforeningen. Det velges vararepresentanter i samme antall som delegater. 

Landsmøtet kan ha observatører tilstede uten tale- og stemmerett.  Fremmøtte delegater 

ved landsmøtet er stemmeberettiget. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt.  

Delegater og observatører må være betalende medlemmer. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

 Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 om å godkjenne hovedstyrets forslag jfr. punkt 1 
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.14: Forslag til vedtektsendring Kap 3 § 3-5 landsmøtesaker 
 

Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag jfr punkt en under.   

Hovedstyrets forslag punkt 2 under 

Hovedstyrets vedtak. 

1) Hovedstyret støtter forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Nordland at det 
reduseres bruken av langtidsbudsjett under kap 3, § 3-5 stjernepunkt 6 fra 
Handlingsplan og langtidsbudsjett til * Handlingsplan 

2) Hovedstyret foreslår følgende oppsplitting av stjernepunkt 5 under kap 3 § 3-5 
landsmøtesaker: 

Fra: * Langtidsbudsjett og fastsettelse av kontingent og styrehonorar  

Til:  

* Langtidsbudsjett 

* Fastsettelse av kontingent 

* Styrehonorar  

       

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne endringene som foreslått 
under punkt 1 og 2 i hovedstyrets vedtak. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.15: Forslag til vedtektsendring og tillegg Kap 3, § 3-6 Forslag 

 

1) Hovedstyret foreslår en endring i eksisterende tekst under kap 3, § 3-6 Forslag 
fra: Saker til landsmøtet fremmes av fylkesforeningene, hovedstyret og 

kontrollutvalget, og skal være hovedstyret i hende senest 1. juni det året det er 

landsmøte. 

Til: Saker til landsmøte fremmes av fylkesforeningene og hovedstyret, og saken skal 

være hovedstyret i hende senest 1. juni det året det er landsmøte. 

 

Hovedstyrets vedtak. 

1) Hovedstyret foreslår tillegg under kap 3, 3-6 Forslag. § 3-6 endres fra Saker til 
landsmøtet fremmes av fylkesforeningene, hovedstyret og kontrollutvalget, og skal 
være hovedstyret i hende senest 1. juni det året det er landsmøte til Saker til 
landsmøtet fremmes av fylkesforeninger og hovedstyret, og skal være hovedstyret i 
hende senest 1. juni det året det er landsmøte. 
 

      Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne vedtektsendring og tillegg i kap 
3, § 3-6. Forslag som foreslått under punkt 1.  
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.16: Forslag til tillegg i vedtektene kap 3 landsmøte, § 3-7 valg og 

oppnevning 
 

Det er innkommet forslag til tillegg og endringer i vedtektene kap 3 § 3-7 valg og 

oppnevning fra kontrollutvalget punkt b og e,  

Hovedstyrets forslag b, c, f-i 

Generalsekretær punkt a 

Fremkommet under organisasjonskurset 2015 punkt d 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret foreslår at det velges nestleder fra ett av medlemmene kap 3, § 3-7både 
under b. kontrollutvalg og c. valgkomite.  

Hovedstyret foreslår følgene endring i begge organ:  

 Leder 

 Nestleder 

 1 medlemmer 

 1 varamedlem 
 

2) Hovedstyret støtter forslag til tillegg i kap. 3, § 3-7 valg og oppnevning med unntak 
under punkt b og d..  

Forslagene til tillegg kommer som setninger etter eksisterende vedtekter i § 3-7. 

 

Generalsekretær foreslår:  

a) Hovedstyret og kontrollutvalget velges etter innstilling fra valgkomiteen.  

Kontrollutvalget foreslår: 

b) De som skal ha verv i hovedstyret, må minst ha en periode i fylkesstyret før de kan 

foreslås og innstilles til valg. 

Hovedstyrets forslag til punkt b: De som velges til verv i hovedstyret, bør minst ha en 

periode i fylkesstyret og helst erfaring som fylkesleder, før de kan foreslås og 

innstilles til valg. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 

 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.16: Forslag til tillegg i vedtektene kap 3 landsmøte, § 3-7 valg og 

oppnevning (forts…) 

Hovedstyrets forslag: 

c) De som velges til verv i kontrollutvalget og valgkomite bør ha erfaring fra flere 

typer tillitsverv i Norsk Fosterhjemsforening.  

Forslag fremkommet på organisasjonskurset 2015:  

d) tillitsvalgt bør ikke sitte mer enn 6-seks år sammenhengende i samme verv.  

Hovedstyret støtter ikke forlaget under punkt 4. 

Kontrollutvalget foreslår: 

e) Nær familie bør ikke sitte samtidig i styrer, utvalg og komiteer (eks ektefeller, 

foreldre/barn eller søsken). Tillitsvalgte kan ikke inneha verv eller ta på seg oppgaver 

i organisasjonen hvor det kan bli usikkerhet om habiliteten.  

Hovedstyrets forslag:   

f) Hovedstyrets faste medlemmer, kontrollutvalgets faste medlemmer og 

valgkomiteens faste medlemmer bør ikke ha andre tillitsverv i organisasjonen. 

g) Nyvalgt hovedstyre, kontrollutvalg og valgkomite tar over vervene 1 januar etter 

landsmøtet. Perioden fra landsmøte til overtakelse brukes til samarbeid og 

overføring av oppgaver fra det avtroppende styret.  

h) Det er ikke mulighet til benkeforslag i forbindelse med  valg på landsmøte.  

i) Det foretas skriftlig valg på kandidater til  styre, komite og utvalg. 

 Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 at det velges nestleder jfr.  kap 3, § 3-7, 
valg og oppnevning, i kontrollutvalg og valgkomite. Nestleder kommer ikke i 
tillegg, men endres i forhold til antall medlemmer i de to organ. Ny 
sammensetning vil det bli: leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem.. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøte 2015 å godkjenne forslag til tillegg i  kap 3, § 3-
7, valg og oppnevning, fra pkt. a) til og med punkt i) med unntak av 
kontrollutvalgets forslag i punkt b og forslag i punkt d.     
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 

 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.17: Forslag til tillegg i vedtektene Kap 3, § 3-9 landsmøteutgifter 
 

Det foreslås endringer i kap. 3, § 3-9 landsmøteutgifter.  Eksisterende setning « Landsmøtet 

fastsetter retningslinjer for dekning av utgifter og reisefordeling» foreslås strøket.  Erstattes 

med Fylkesforeningene dekker utgifter til reise og opphold for sine delegater og eventuelle 

observatører i forbindelse med landsmøte. En sentral reisefordeling gjelder delegater til 

landsmøte. 

Landsmøteutgifter dekkes sentralt for hovedstyrets -, kontrollutvalgets - og valgkomiteens 

faste medlemmer.  

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner følgende endring i kap. 3, § 3-9 landsmøteutgifter:  
Eksisterende setning foreslås strøket.  
Forslag: Fylkesforeningene dekker utgifter til reise og opphold for sine delegater og 
eventuelle observatører i forbindelse med landsmøte.   
En sentral reisefordeling gjelder delegater til landsmøte. 
Landsmøteutgifter dekkes sentralt for hovedstyrets-, kontrollutvalgets-, 
valgkomiteens faste medlemmer og ansatte..  

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

Hovedstyret anmoder landsmøte 2015 å stryke eksisterende setning under kap. 3, § 3-9 

landsmøteutgifter og godkjenne forslaget under pkt 1.                                                         
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.18: Forslag til endring i vedtektene Kap 4, § 4-2 sammensetning 
 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland forslår å stryke siste setning under kap 4, § 4-2 

sammensetning.   

Setningen hører inn under § 4-4 og setningen i § 4-2 vil implementeres i § 4-4 møter.   

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret støtter Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag til å stryke de to 
siste setningene under kap 4, § 4-2 sammensetning.  ref:  Ved stemmelikhet vil leder 
ha dobbeltstemme. I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. Flyttes til § 4-4 

 

Etter endring av § 4-2: Hovedstyret består av 6 medlemmer, leder, nestleder, 4  

styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Alle regioner bør være representert i hovedstyret. 

Når leder er fraværende fungerer nestleder som leder. 

 

      Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

1)   Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne forslag til endring under kap 4,  
  § 4-2 sammensetning, jfr. forslag i punkt 1.  
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.19: Forslag til vedtektsendring og tillegg i kap 4, § 4-3 hovedstyrets 

oppgaver  
 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland har tatt initiativ til å endre kap 4, § 4-3 Hovedstyrets 

oppgaver, b og f. og nytt punkt n) hvor det bes om å se på de sammenhenger 

langtidsbudsjett er brukt i flere §.  

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret foreslår endring under b) fra: Vedta årsberetning samt årsbudsjett 
og langtidsbudsjett med bakgrunn i handlingsplan til 
b)Vedta årsberetning og årsbudsjett. 

2) f) Fra: « Fremme forslag til handlingsplan med langtidsbudsjett og årsberetning» 
til Fremme ovenfor landsmøte forslag til årsberetning, handlingsplan og 
langtidsbudsjett. 

3) Hovedstyret støtter ikke Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag til nytt 
punkt n) Meddeler prokura til den eller de som skal ha det.   
Hovedstyrets kommentar til nytt punkt n) Det er ikke behov for prokura. Å ha en 
prokura går langt utover hva foreningen skal befatte seg med. Signaturrett er 
tilstrekkelig både sentralt og lokalt. 
Hovedstyret foreslår et nytt punkt n):   

4) n) Fremmer ovenfor landsmøte forslag på kandidater til valgkomite.  
 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne foreslåtte endring av kap 4, 
§ 4-3, hovedstyrets oppgaver jfr. punkt 1 – 4 i hovedstyrets vedtak. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK  5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.20: Forslag til endring i vedtektene kap 4, § 4-4 møter 
 

Det vises til behandling i sak vedrørende § 4-2 hvor de to siste setningen av paragrafen ble 

foreslått strøket. For å få frem nestleders stilling der leder har fravær, bør ny setning inn 

under kap 4, § 4-4. 

Hovedstyrets vedtak  

§ 4-4 foreslås endret til: 

Styrets leder har ansvar for innkalling til hovedstyremøtene. Det skal også holdes 

møte når minst halvparten av styrets medlemmer krever det. Innkalling og 

sakspapirer sendes ut senest 1 uke før møtet. Hovedstyret er beslutningsdyktig når 

minst halvparten av medlemmene er tilstede. Varamedlemmer møter etter særskilt 

innkalling. 

Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme 

avgjørende.  I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. Det føres protokoll fra 

hovedstyrets møter. Protokollen legges frem for godkjenning i det påfølgende 

styremøte. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne ny setning under kap 4, § 4-4 

møter. Ny setning: I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.21: Forslag til vedtektsendring og tillegg kap 5, § 5-1 Årsmøtet  

 

1) Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår tillegg i andre setning. Forlaget: 
Årsmøtet er fylkesforeningens øverste myndighet. Alle medlemmer i 
fylkesforeningen har møterett. Bare de medlemmer som har betalt medlemsavgift 
og som møter på årsmøtet har stemmerett, dermed har begge fosterforeldre hver 
sin stemme når begge møter. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall 
medlemmer som har møtt frem. 

2) Norsk Fosterhjemsforening Telemark foreslår endring at medlemskapet har en 
stemme. De foreslår å endre § 5-1 
fra: Årsmøtet er fylkesforeningens øverste myndighet. Alle medlemmer i 
fylkesforeningen har møterett. Bare de medlemmer som møter på årsmøtet har 
stemmerett, dermed har begge fosterforeldre hver sin stemme når begge møter. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som har møtt frem.  
Til: Årsmøtet er fylkesforeningens øverste myndighet. Alle medlemmer i 
fylkesforeningen har møterett. Bare de medlemmer som møter på årsmøtet har 
stemmerett, med en stemme pr. medlemskap. Årsmøtet er beslutningsdyktig med 
det antall medlemmer som har møtt frem. 
 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 ikke å støtte Norsk Fosterhjemsforening 
Nordlands forslag til tilføyelse under kap 5, § 5-1årsmøtet. Det vises til forslag under 
punkt 1. Forslaget er ivaretatt tidligere i vedtektsendringen under Kap 2, § 2-1 
medlemskap, og hovedstyret ser ikke grunn til å gjenta i § 5-1. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøte 2015 ikke å endre på § 5-1 som foreslått av Norsk 
Fosterhjemsforening Telemark.   
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.22: Forslag til vedtektsendring og tillegg i kap 5, § 5-1-6 valg  
 

Bakgrunn: 

I organisasjonen er det kun hovedstyret som har valg av nestleder.   

Det har gjennom de siste årene vært noe uklart hvem som skal ta over fylkeslederansvaret i 

dennes fravær. 

Alle styrer, utvalg og komiteer velger nestleder i sitt organ bortsett fra fylkesstyrene.  Det er 

i løpet av siste landsmøteperiode kommet inn informasjon som tyder på at det er behov for 

klarere retningslinjer der fylkesleder av forskjellige grunner ikke har kunnet møte.  

Problemstillingene har vært hvem, når andre stepper inn i leders fravær.  

Om årsmøtet ikke velger person til nestledervervet,  må det gjøres seinest da fylkesstyret 

konstituerer seg.   

Nestleder går automatisk inn i leders fravær. Dette betinger god, løpende informasjonsflyt 

mellom leder og nestleder. 

Leder og nestleder må legge frem sykmelding for styret ved fravær utover 3-tre uker. 

Lederhonoraret utbetales til den som utfører lederfunksjonen. 

Det anbefales å betale honorar per oppmøte.   

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner endring i Kap 5, § 5-1-6  valg,  punkt a), nestleder velges for 
hvert fylkesstyre.  
a) Fylkesstyret: 
 Leder 

 Nestleder 

 Styremedlemmer  

 Varamedlemmer 

2) Hovedstyret godkjenner endring som foreslått under c) valgkomite 
c) Valgkomite: Endringen endrer ikke antall medlemmer i valgkomite. 
Leder 
Nestleder 
1 Medlem 
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.22: Forslag til vedtektsendring og tillegg i kap 5, § 5-1-6 valg  (forts…) 

 

3) Forslag til tillegg under Kap 5, § 5-1-6 valg    
 

a) Valgkomiteen i fylkesforeningene bør tilstrebe sitt arbeid etter de samme 
retningslinjer og rutiner som den sentrale valgkomiteen.  

b) Valg på kandidater til tillitsverv i fylkesstyrene bør foregå skriftlig.  
c) Kandidater til fylkesleder og nestleder bør ikke inneha andre tillitsverv i 

organisasjonen. 
d) Nær familie bør ikke sitte samtidig i fylkesstyret, eller valgkomite.  Tillitsvalgte kan 

ikke inneha verv eller ta på seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli usikkerhet 
om habiliteten. 

 
 
Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta foreslåtte endringer og tillegg under 
kap 5, § 5-1-6 valg i punktene 1-3 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.23: Forslag til vedtektsendring og tillegg kap 5, § 5-2-3 oppgaver  
 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland har kommet med forslag om et nytt punkt i) under kap 

5, § 5-2-3. 

Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forlag: 

            i) Videredistribusjon av informasjon til medlemmer fra sentralt hold. 

 Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Nordland med 
følgende endring: i) Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til 
fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til 
øvrige medlemmer i fylket. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta nytt pukt i) under kap 5, § 5-2-3 jfr 

hovedstyrets forslag 1). 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.24: Forslag til vedtektsendring og tillegg Kap 5, § 5-2-5 møter 
 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår en endring av annet avsnitt under kap 5, § 5-

2-5 møter  

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret støtter Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forlag til endring av andre 
avsnitt under kap 5, § 5-2-5 møter,  
Fra: Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders 

stemme avgjørende.  

Til: Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet vil leder ha 

dobbeltstemme.  I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme  

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta endring under kap 5, § 5-2-5 andre avsnitt 

som foreslått under punkt 1. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.25: Forslag til vedtektsendring og tillegg Kap 5, § 5-2-6 internkontroll 
 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår en endring i første setning under kap 5, § 5-2-

6 internkontroll punkt 2 under. 

Hovedstyret foreslår å bytte navn under headingen av kap 5, § 5-2-6 punkt 3 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret støtter ikke forslaget til Norsk Fosterhjemsforening Nordland da dette 
inngår i fylkesstyrets oppgaver jfr. § 5-2-3 punkt b – «ivareta kontakt og samarbeid 
med hovedstyret og sekretariat». 

2) Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag: Dersom ikke nytt fylkesstyre er valgt 
innen utgangen av februar uten skriftlig orientering til forbundets leder, skal 
fylkesforeningens økonomi umiddelbart overføres til hovedstyrets forvaltning ved 
sekretariatet. 

3) Hovedstyret godkjenner endring i heading under kap 5, § 5-2-6 fra internkontroll til 
forvaltning.  Ny heading § 5-2-6 forvaltning. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 
1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å ikke vedta Norsk Fosterhjemsforening 

Nordlands forslag punkt 2.  
2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta endring i heading under kap 5, § 5-2-

6 fra Internkontroll til Forvaltning.  
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag  

Sak 5.26: Forslag til vedtektsendring og tillegg Kap 6, § 6-2 sammensetning 
 

Hovedstyret foreslår endring av sammensetningen under kap 6, § 6-2 fra: Kontrollutvalget 

består av leder, to medlemmer, og ett varamedlem. Disse kan ikke inneha andre tillitsverv i 

organisasjonen, eller ta på seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli usikkerhet om 

habiliteten. 

Til: Kontrollutvalget består av leder, nestleder, ett medlem, og ett varamedlem. Disse kan 

ikke inneha andre tillitsverv i organisasjonen, eller ta på seg oppgaver i organisasjonen hvor 

det kan bli usikkerhet om habiliteten. 

Dette er i samsvar med øvrige foreslåtte endringer at alle styrer, utvalg og komiteer i Norsk 

Fosterhjemsforening skal ha nestleder. Denne saken må ses i sammenheng med vedtak som 

fattes under Kap 3 Landsmøte, § 3-7 valg og oppnevning.  

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner tilføyelsen under kap 6, § 6-2 sammensetning hvor 

nestleder legges til. Ny første setning foreslås: Kontrollutvalget består av leder, 

nestleder, ett medlem, og ett varamedlem. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 tilføyelse under kap 6, § 6-2 sammensetning 
til: Kontrollutvalget består av leder, nestleder, ett medlem, og ett varamedlem. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.27: Forslag til vedtektsendring av kapittel 7 Generelle bestemmelser 

for organisasjonen 
 

Som et av de viktigste ledd i organisasjonen ønsker hovedstyret å endre nåværende kapittel 

7 generelle bestemmelser for organisasjonen til Kap 7 valgkomite.   

Hovedstyret foreslår at eksisterende kap 7 generelle bestemmelser for organisasjonen, blir 

endret til kap 8 generelle bestemmelser for organisasjonen jfr sak 72/15.. 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner forslag til endring av kap 7  
Fra: kapittel 7 generelle bestemmelser for organisasjonen.  

Til: Kap 7 valgkomite.  

2) Hovedstyret godkjenner følgende innhold under nytt kap 7:  
§ 7-1  sammensetning 

Valgkomite består av leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem.  

§ 7-2 Oppgaver 

Valgkomiteen skal avgi innstilling til landsmøte over kandidater til følgende verv: 

 *Leder, nestleder, 4 medlemmer, 4 varamedlemmer til hovedstyre.  

 *Leder, nestleder, 1medlem, 1 varamedlem til kontrollutvalg. 

Valgkomiteens innstilling av kandidater til hovedstyre og kontrollutvalg legges ut på 

intranett sammen med øvrig saksliste og saksdokumenter til landsmøte 6- seks uker før 

landsmøtet finner sted 

 
Hovedstyrets innstilling til landsmøte 
 

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta endring av kap 7 generelle 
bestemmelser for organisasjonen. Til: Kap 7 Valgkomite. Jfr. punkt 1. 

 
2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta foreslått innhold under kap 7 jfr. 

punkt 2 i hovedstyrets vedtak 

Side 131 av 152Sist oppdatert 9/25/15



 

 
 

Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 23. – 25. oktober 2015 
 

LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.28: Endring av eksisterende kap 7 til kap 8 generelle bestemmelser 

for organisasjonen. Paragrafene endres i forhold til kapitlet 
 

Hovedstyret foreslår at eksisterende kap 7 endres til kap 8 generelle bestemmelser for 

organisasjonen, og endringen gjelder også paragrafene i henhold til kapitlet.   

Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår følgende endring under tidligere § 7-5 

eksklusjon/suspensjon.  

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner forslag til å flytte eksisterende kap 7  til nytt  kap 8 generelle 

bestemmelser for organisasjonen, og paragrafene endres i henhold til kapitlet. 

2) Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag: Hovedstyret har rett til å ekskludere 
medlemmer som grovt motarbeider NFF (Norsk Fosterhjemsforening), internt eller i det 
offentlige rom herunder media, samt digitale og sosiale medier. Eksklusjon gjelder 
medlemskap og har en varighet på minst 2 år. 
Hovedstyret har også rett til å kunne suspendere medlemmer som motarbeider 
NFF(Norsk Fosterhjemsforening). Suspensjon gjelder for maks 1 år og gjelder 
medlemskapet. 
Klage kan fremsettes til landsmøte 

3) Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag: En avdeling ( fylkesforening) som skader 
NFF(Norsk Fosterhjemsforening), internt eller i det offentlige rom, herunder media, 
samt digitale og sosiale medier kan ekskluderes av landsmøte.  Ved en slik eksklusjon vil 
foreningens midler tilfalle NFF(Norsk Fosterhjemsforening) 

4) Hovedstyret støtter delvis Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag.  
Nytt forslag fra hovedstyret: Hovedstyret har rett til å suspendere og ekskludere 
medlemmer som grovt motarbeider Norsk Fosterhjemsforening internt eller i det 
offentlige rom herunder media, samt digitale og sosiale medier. 

5)  Hovedstyrets kommentar til punkt 3 En fylkesforening som skader Norsk  
Fosterhjemsforening,, internt eller i det offentlige rom, herunder media, samt digitale 
og sosiale medier kan ekskluderes av et spesielt nedsatt organ.  
Hovedstyret foreslår at det utarbeides retningslinjer til  § 7-5 eksklusjon/suspensjon 
hvor Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag inkorporeres. Nye forslag til 
retningslinjer legges frem for landsmøtet 2017. Forslaget oversendes kontrollutvalget 
til utredning. 
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.28: Endring av eksisterende kap 7 til kap 8 generelle bestemmelser 

for organisasjonen. Paragrafene endres i forhold til kapitlet (forts…) 

 

6) Hovedstyret foreslår følgende setning strøket fra eksisterende vedtekter.  Denne kan 
inngå i håndbok for tillitsvalgte.  
Tillitsvalgte som etter 2 – to purringer ikke har betalt kontingent anses utmeldt, og blir 
ekskludert fra verv i organisasjonen.   

 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

           

1) Hovedstyret anmoder landsmøte 2015 å vedta endring av eksisterende kap 7 

generelle bestemmelser for organisasjonen til nytt kap 8 og paragrafene 

endres i forhold til kapitlet.  

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 at det utarbeides forslag til 
retningslinjer under § 7-5 eksklusjon/suspensjon hvor Norsk 
Fosterhjemsforening Nordlands forslag inkorporeres. Nye forslag til 
retningslinjer legges frem for landsmøtet 2017. Forslaget oversendes 
kontrollutvalget til utredning. 

3) Hovedstyret anmoder landsmøte 2015 å stryke eksisterende siste setning i 

nåværende kap 7, § 7-5, jfr. punkt 6.  Setningen overføres til Håndbok for 

tillitsvalgte.  

4) Hovedstyret anmoder landsmøte å ikke vedta at klage kan fremsettes til 

landsmøte, men at det opprettes et eget organ. Av personvernhensyn kan 

ikke klage på enkeltpersoner behandles i landsmøte.      
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.29: Tillegg i retningslinjer for valgkomiteen 
 

Det er gjennomgått forslag til rutiner for valgkomiteen både i hovedstyret og 

organisasjonskurs 2015.  Disse rutinene vil bli lagt som vedlegg til ny håndbok for tillitsvalgte.   

1) Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår følgende tillegg i headingen: 
Retningslinjer for valgkomiteen til landsmøtet. 

2) Hovedstyret støtter ikke Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag. 
3) Kontrollutvalget har kommet med forslag om endring i punkt 9 Fra: Valgkomiteen 

kan kun foreslå personer som har sagt seg villig til å ta valg Til: Valgkomiteen kan kun 
foreslå personer som har sagt seg villig til å ta valg. Valgkomiteen skal kontakte de 
foreslåtte kandidater for å få bekreftet at de er villige.  

4) Generalsekretær foreslår tillegg i punkt 16: Valgkomiteen konstituerer nytt 
hovedstyremedlem og/eller kontrollutvalgsmedlem i valgperioden. Konstitueringen 
skjer etter innkomne forslag, samtale og valgkomiteens samlede avgjørelse. 
Konstitueringen skal være skriftlig og legges opp som sak i hovedstyret.   

5) Kontrollutvalget foreslår også en tidsfrist for valgkomiteen når de kontakter 
hovedstyret  for å informere hvordan prosessen ligger an.    

6) Forslag fra generalsekretær: Nytt punkt 17.  Valgkomiteen skal innen første 1-juni i 
landsmøteåret informere hovedstyret om sitt arbeid.  

7) Generalsekretærs forslag til nytt punkt 18: Valgkomiteens innstilling sendes ut 
sammen med saksdokumenter seks 6-uker før landsmøtet finner sted.  Innstillingen 
med nødvendige papirer (CV mm) må oversendes sekretariatet 2 uker før 
utsendingen av landsmøtepairer.  
 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret støtter innkomne forslag til endringer og tillegg i retningslinjer for 

valgkomiteen bortsett fra Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag om tillegg i 

heading med til landsmøtet.  

1) Norsk Fosterhjemsforening Nordland foreslår følgende tillegg i headingen: 
Retningslinjer for valgkomiteen til landsmøtet. 

2) Hovedstyret støtter ikke Norsk Fosterhjemsforening Nordlands forslag.  
3) Tillegg i punkt 9: Valgkomiteen kan kun foreslå personer som har sagt seg villig til 

å ta valg. Valgkomiteen skal kontakte de foreslåtte kandidater for å få bekreftet 
at de er villige.  
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.29: Tillegg i retningslinjer for valgkomiteen (forts…) 

 

 
4) Tillegg i punkt 16: Valgkomiteen konstituerer nytt hovedstyremedlem og/eller 

kontrollutvalgsmedlem i valgperioden. Konstitueringen skjer etter innkomne 
forslag, samtale og valgkomiteens samlede avgjørelse. Konstitueringen skal være 
skriftlig og legges opp som sak i hovedstyret.   

5) Forslag til nytt punkt 17: Valgkomiteen skal innen første 1-juni i landsmøteåret 
informere hovedstyret hvordan det ligger an med kandidater til hovedstyret og 
kontrollutvalget.  

6) Forslag til nytt punkt 18: Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med 
saksdokumenter seks 6-uker før landsmøtet finner sted. Innstillingen med 
nødvendig papirer (CV m.m.) må oversendes sekretariatet 2 uker før utsendingen 
av landsmøtepairer.  
 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å vedta endringer og tillegg i retningslinjer for 

valgkomiteen som hovedstyret foreslår jfr. punkt 2 til og med 6.   
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.30: Kontrollutvalgets forslag til endring av kontrollutvalgets 

retningslinjer 
 

Det vises i sin helhet til vedlagt forslag til endring av kontrollutvalgets retningslinjer datert 

20.06.2015. Kontrollutvalgets forslag til Retningslinjer for kontrollutvalget vedlegges saken. 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner kontrollutvalgets forslag av 20.06.2015  til endring av 
Norsk Fosterhjemsforenings retningslinjer for kontrollutvalget med unntak av 
hovedstyrets tilføyelser under følgende punkter: 
Oppgaver:  

Nytt punkt f): Kontrollutvalget skal påse at landsmøtene blir gjennomført etter 

vedtektene.  

2) Møte- og talerett strekpunkt en: 
Hovedstyrets foreslår tillegg:-  Alle i kontrollutvalget har plikt til å møte på landsmøte.  

Forslag fra kontrollutvalget  :-  Alle medlemmer i kontrollutvalget møter på landsmøte.  

Leder og nestleder på Organisasjonskurs 

3)  Saksbehandling 
Forslag fra hovedstyret: Setning under a strykes: . Hovedstyret skal informeres 

om alle innkomne henvendelser/saker/tilsynssaker.  

 Kontrollutvalgets arbeid 

4) Hovedstyret foreslår alternativt punkt under 6 a) Møter første strekpunkt:  
- Kontrollutvalget har møter når det er nødvendig.  

Kontrollutvalgets forslag:  

- Kontrollutvalget har ett fast møte i året, tidfestet til innen utgangen av mars. 
5) Hovedstyrets forslag til presisering av punkt 6 d) strekpunkt en:  

-  Om mulig, først snakk med den det gjelder - forsøk å løs  
problemet/misforståelsen på laveste nivå.  Dersom det ikke lar seg løse,  gå 
tjenestevei for å klargjøre problemet. Løses ikke problemet på disse nivåene, 
sendes saken til kontrollutvalget. 
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LANDSMØTESAK 5/15 

Innkomne forslag 

Sak 5.30: Kontrollutvalgets forslag til endring av kontrollutvalgets 

retningslinjer (forts…) 

 

Kontrollutvalgets forslag:  

- Om mulig, gå først tjenestevei for å få klarhet i problemet, rydde opp evt. 
misforståelser, eller send saken dirkete til kontrollutvalget. 

 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2015 å godkjenne forslag til nye retningslinjer for Norsk 

Fosterhjemsforening kontrollutvalget med de endringer og tillegg som hovedstyret har 

vedtatt under punkt 1-6. 
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Vedlegg til Sak 5.30: Retningslinjer for kontrollutvalget 

 

RETNINGSLINJER FOR KONTROLLUTVALGET  

1. OPPGAVER  

Kontrollutvalgets skal: 

a) Påse at hovedstyret utfører sine oppgaver i samsvar med foreningens formål, 
vedtekter, handlingsplan, og vedtak fattet av landsmøtet.  
Grunnlag: 
Hovedstyrets saksdokumenter og protokoller for hvert møte. 
Landsmøtets sakspapirer og landsmøteprotokoll. 
Landsmøtevedtak for de til enhver tre siste landsmøter.  
Handlingsplanen/Årets prioriterte tiltak. 

  
- Sekretariatet sender aktuelle dokumenter i kopi til kontrollutvalget samtidig som det 

sendes til hovedstyret. Andre dokumenter fås fra sekretariatet. 
 

- Kontrollutvalgets medlemmer samsnakker/mailer innen en tidsfrist for å utveksle 
synspunkter og for eventuelt å legge plan for videre arbeid. Det skrives et kort 
sammendrag/konklusjon for hver gang.(Del av dokumentasjon for årsrapporten) 

 
b) Påse at eventuelle merknader fra revisor blir fulgt opp.  

Kontrollutvalget setter opp en tidsplan for oppfølging, samt avtaler hvem som tar 
ansvar for det. 

c) Kontrollere foreningens økonomiforvaltning. 
- Orientere seg via sakspapirer jfr.pkt.a), ha regelmessige samtaler med 

regnskapsfører, og hvis nødvendig ha kontakt med revisor. 
d) Etter anmodning fra landsmøtet, hovedstyret, fylkesforeningene eller ansatte 

vurdere spesielle organisasjonsmessige og økonomiske forhold. 
e) Ta opp med hovedstyret, deretter eventuelt med fylkesforeningene, dersom det 

avdekker forhold som ikke er i samsvar med foreningens formål, vedtekter, 
handlingsplan, og vedtak fattet av landsmøtet . 

Medlemmene må selv vurdere sin habilitet. 
 

2. MØTE-OG TALERETT 

a. Kontrollutvalget har møte- og talerett i alle foreningens organer vedrørende  sine 
oppgaver. 
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- Alle medlemmer i kontrollutvalget møter på Organisasjonskurs, Ledersamling 
og Landsmøte. 

 

3. RAPPORT 

a. Kontrollutvalget skal avgi årlig rapport, jfr.vedtektenes § 3.5, for 
landsmøteperioden. 

b. Rapporten skal bl.a. inneholde : 

- Uttalelse om foreningens virksomhet har vært i samsvar med formål, 
vedtekter og bestemmelser gitt av landsmøtet. 

- Uttalelse om hvorvidt årsoppgjør, resultatregnskap og balanse bør 
godkjennes. 

- Uttalelse om saker som har vært til behandling. 

 

4. OPPLYSNINGER 

a. Kontrollutvalget kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument 
fremlagt, og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre 
sine oppgaver. 

Alle ledd i organisasjonen som får en henvendelse fra Kontrollutvalget skal gi et 
skriftlig svar tilbake, samt forelegge den dokumentasjon som kontrollutvalget ber om. 

 

5. SAKSBEHANDLING 

a. Hovedstyret skal informeres om alle innkomne henvendelser/saker/tilsynssaker. 

b. Saksbehandlingen skal påbegynnes innen 6 uker fra Kontrollutvalget har bekreftet 
mottak av saken. 

c. Kontrollutvalget gir skriftlig tilbakemelding i alle henvendelser/saker. Hovedstyret 
skal ha kopi av tilbakemeldingen. 

d. Kontrollutvalgets mandat er å behandle sakene i henhold til foreningens formål, 
vedtekter og vedtak fattet av Landsmøtet.  

e. Det skrives saksprotokoll for hver enkelt sak, og denne, samt innhentede 
saksdokumenter, lagres i ettertid i sekretariatet.   
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6. KONTROLLUTVALGETS ARBEID      

a) Møter 

- Kontrollutvalget har to faste møter i året. 

- Ved saksbehandlinger kan Kontrollutvalget møtes så ofte som påkrevet. 

- Det skal føres protokoll fra alle møtene. 

b) Taushetsløfte 

- Kontrollutvalgets medlemmer skriver under på erklæring om taushetsplikt. 

c) Behandle saker etter faste rutiner 

- Alle enkeltsaker skal behandles likt når det gjelder saksgang.  

- Alle medlemmer i utvalget skal inneha felles informasjon og kunnskap om utvalgets 
arbeid og kommunikasjon utad.  

d) Saker som sendes til kontrollutvalget 

Når en i organisasjonen har en sak som må sees nærmere på: 

- Om mulig, gå først tjenestevei for å få klarhet i problemet, rydde opp evt. 
misforståelser, eller send saken direkte til Kontrollutvalget.  

- Saker til kontrollutvalget skal være skriftlig, og der henvendelser er fra et fylkesstyre 
eller hovedstyret, eller andre råd/utvalg i organisasjonen, skal saken være begrunnet 
i et vedtak i styremøte/utvalg. 

- Henvendelsen skal inneholde en redegjørelse for problemstillingen, hva som er 
gjort/hendt i saken, og navn på en kontaktperson som kontrollutvalget skal forholde 
seg til. 

- Den i Kontrollutvalget som mottar en henvendelse, sender kopi til alle i 
kontrollutvalget umiddelbart. 
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LANDSMØTESAK 6 / 2015 

Langtidsbudsjett og fastsettelse av kontingent og styrehonorar for 2016-

2018 
 

Det vises til vedlagt forslag til langtidsbudsjett for 2016-2018 

Forslag til langtidsbudsjett 2016-2018 er utarbeidet av regnskapsansvarlig i samarbeid med 

generalsekretær.   

Denne stillingen gjenfinnes på inntektssiden under varesalg og kursinntekter fra 2016.  På 

utgiftssiden under lønn og sosiale kostnader.   

Våre største inntektskilder er driftstilskudd fra staten, medlemskontingent, 

annonseinntekter i Fosterhjemskontakt (FK) og abonnement av FK, samt varesalg..   I 

perioden er det lagt opp til  høyere utgifter enn inntekter, og det vil resultere at vår 

egenkapital  i 2018 vil være nede på  1.861.000.  

Det må tas et forbehold i at våre inntekter er usikre, med årlige driftstilskudd fra staten – de 

utbetales etter svært byråkratiske retningslinjer, driftstilskuddet kommer seint og er 

avhengig av hvilken regjering vi til enhver tid har.  At vi har en buffer med egenkapital som 

varer utover våren er viktig, da driftstilskuddet i tillegg blir tildelt nesten 6 mnd ut i året. 

Langtidsbudsjett 2016-2018 er lagt opp med et driftstilskudd på 5 mill.  

Statsstøtten fordeles til fylkene med en generell støtte på kr 15 000 til hver, og en restpost 

kr 215 00 som fylkene kan søke på. Hovedstyret beslutter utlyst til hvilket formål.  
Det er beregnet 3 300 medlemmer i perioden og opprettholdelse av fordelingen 55% til 

fylkene og 45% sentralt i forhold til refusjon.I langtidsbudsjettet er det også lagt inn en 

kostnadsøkning på 2-3 % også for  lønn for de ansatte er inkludert, bortsett fra 

generalsekretærs lønn som forhandles.  

Fosterhjemskontakt er lagt inn med 6 utgivelser per år. 

I langtidsbudsjettet er det tatt høyde for landsmøtet 2017.  Medlemskontingent er beregnet 

på dagens nivå.  Det samme for styrehonorar.   

Videre er økt husleiekostnader satt opp i forbindelse med ny huseier fra 01.01.2016. 

Det er beregnet 2,5 fast stilling i sekretariatet mer enn i dag (3,6) 

Drift/adm er økt med kr 100 000 for digitalisering av Fosterhjemskontakt. 

Styrehonorar opprettholdes på dagens nivå.   
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LANDSMØTESAK 6 / 2015 

Langtidsbudsjett og fastsettelse av kontingent og styrehonorar for 2016-

2018 (forts…) 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet   

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne fremlagt langtidsbudsjett for perioden 
2016-2018. 
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Langtidsbudsjett Norsk Fosterhjemsforening 2016-2018

 (1000 kr) Regnskap 

2014

Budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018
Inntekter:

Medlemskont. brutto        1 679 736            1 530            1 630            1 680 1 683           1 683                 

Offentlige tilsk.        3 550 000            3 250            3 500            5 000 5 000           5 000                 

Annonseinntekter FK           364 416               350               350               350 350              350                    

Abonnement, FK           147 350               140               140               145 145              145                    

Varesalg og kursinnt           445 986               300               350               850 900              900                    

Andre 

tilskudd/inntekter

          509 048               364               347               350 350              350                    

Sum inntekter:        6 696 536            5 934 6 317           8 375           8 428           8 428                 

Utgifter:

Kontingent, fylkesfor.          -930 432             -842             -897             -924 -926            -926                   

Off. tilskudd, fylkesfor.          -500 008             -500             -500             -500 -500            -500                   

Fosterhjemskont.          -794 568             -770             -850 -850            -855            -860                   

Kurs og varekjøp          -602 550             -275             -360 -300            -325            -325                   

Lønn, honorar      -1 905 481          -2 457          -1 988 -3 260         -3 290         -3 320               

Sosiale kostnader          -368 306             -389             -328 -635            -640            -645                   

Husvære/kostn.          -660 147             -665             -680 -710            -720            -730                   

Drift/adm.kostn.      -1 186 068          -1 236          -1 300 -1 300         -1 350         -1 275               

Finansposter           131 008               100               135 90                90                90                      

Sum Utgifter      -6 816 552          -7 034          -6 768          -8 389          -8 516                -8 491 

Resultat          -120 016          -1 100             -451                -14                -88 -63                     

Egenkapital pr 01.01.2015 er 2 877 000

Estimert egenkapital  31.12.2015 er 2 426 000
Hvis langtidsbudsjettet vedtas som foreslått vil estimert  egenkapital ved utgangen av 2018 være 2 261 000

Det er beregnet 3 300  medlemmer.  Medlemstallet har økt de siste årene.  En trend som ser ut til å vare.
Fordeling 55% til fylkene og 45 % sentralt som i dag

Det er beregnet 2,5 fast stilling mer enn i dag.

Huskostnader er økt i forbindelse med ny huseier.

Det er lagt inn kostnadsøkning med 2-3 % pr år, også for lønn er det lagt inn økninger

Drift/adm er økt med kostnader til digitalisering av bladet med 100 000

Det er fortsatt beregnet 6 utgivelser av bladet pr år.

Det er beregnet dagens nivå på styrehonorarer.

NB Husk at 2017 er landsmøteår, med ca 70 000 i kostnader

Statsstøtten fordeles til fylkene med en generell støtte på 15 000 til hver.

Resten av potten, kr 215 000 søker fylkene om. 

17.jun.15
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LANDSMØTESAK 7 / 2015 

Handlingsplan 2016-2018 
 

Det vises til vedlagt handlingsplan fra 2014-2016 og forslag fra fylkesledersamling i 

organisasjonskurset 2015.   

Hovedstyret tok utgangspunktet i forslaget som ble oppsummert i organisasjonskursets 

fylkesledersamlingen i år. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner følgende handlingsplan for 2016-2018:  

 

HANDLINGSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING 

2016-2018 

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på 

alle plan innen fosterhjemsomsorgen 

Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i 

forhold til politiske partier og trossamfunn 

 

Norsk Fosterhjemsforening vil ha fokus på følgende områder perioden 2016-2018 

 

1) Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekst vilkår 
 

 Alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets   
overganger i perioden 0-23 år 

 Alle unge mellom 18 og 23 som fortsatt er tilknyttet fosterhjem skal gis et trygt og 
forutsigbart tilbud om ettervern 

 Alle fosterbarn skal kjenne sin kulturarv 
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LANDSMØTESAK 7 / 2015 

Handlingsplan 2016-2018  (forts…) 

 

 Fosterforeldres egne barn anerkjennes 

 Alle unge opp til 25 år tilknyttet fosterhjem får et riktig og godt ettervernstilbud.  
   

2) Forbedre fosterforeldres (ramme)vilkår og utviklingsmuligheter 
 Delvispartsrettigheter for fosterforeldre 

 Kompetanseheving og nettverksbygging for fosterforeldre 
 Revidering av nåværende kommunal fosterhjemsavtale 

 Gode opplærings og veiledningsmetoder for fosterforeldre. 

 Statusheving i samarbeidsrelasjonen med barnevern 
 

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesse organisasjon 

 Videreutvikle fylkeslederrollen og fylkesstyrene slik at de blir en naturlig 
samarbeidspart. 

 Utvikle og styrke rådgivningstjenesten. 

 Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd av organisasjonen 
 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet   

Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2015 å godkjenne handlingsplan 2016-2018 jfr. 
hovedstyrets vedtak. 
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LANDSMØTESAK 8/2015 VALG 

Sak 8.1: Valg av Hovedstyre 2016-2018 
 

Følgende innstilling innkommet 09.08.2015 fra valgkomiteen 

Valgkomiteen legger innstillingen frem i landsmøtet 

Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre:   

 

Leder Torunn Hauen Aks Region Sør Telemaerk 

Nestleder Solfrid Kjærvoll Birkeland Region Vest Rogaland 

Styremedlem Astrid Leren Region Øst Oppland 

Styremedlem Odd Terje Henriksen Region Nord Finnmark 

Styremedlem Helle Christensen Region Sør Buskerud 

Styremedlem Tommy Hæggernes Region Nord Finnmark 

Varamedlem Pål Dahl Andersen Region Vest Rogaland 

Varamedlem Nina Sande Region Midt Sør-Trøndelag 

Varamedlem Irene Sørensen Region Nord Troms 

Varamedlem Kjersti Garnes Overvik Region Midt Sør-Trøndelag 

 

 

Landsmøtets vedtak 
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LANDSMØTESAK 8 / 2015 VALG 

Sak 8.2: Valg av Kontrollutvalg 2016-2018 
 

Følgende innstilling innkommet 09.08.2015 fra valgkomiteen 

Valgkomiteen legger innstillingen frem i landsmøtet 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt kontrollutvalg for perioden 2016-2018:   

 

Leder Mette Westergren Region Sør Buskerud 

Medlem Bjørn Morten Holm Region Midt Sør-Trøndelag 

Medlem Solfrid Ruud Rekdal Region Sør Oslo 

Varamedlem ?   

 

Landsmøtets vedtak 
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LANDSMØTESAK 8/15 VALG 

Sak 8.3 Valg av Valgkomite 
 

Det er hovedstyrets oppgave å komme med innstilling til medlemmer i ny valgkomite. Alle 

er forespurt og har sagt ja.  

Valgkomite i perioden 2014-2016 

Leder Gunn Wold Region Midt 

Medlem Monica Sjursen Skogland Region Vest 

Medlem Bjørg Johansen Region Øst 

Varamedlem Arild Ullebø Region Vest 

 

Bjørg Johansen, Region Øst ønsker ikke gjenvalg i valgkomiteen.  Øvrige personer i 

valgkomiteen 2014-2016 stiller til gjenvalg for perioden 2016-2018. 

Følgende nye kandidater har sagt seg villig til å stille til valg 2016-2018: Mia Solberg, Region 

Øst, Irene Sørensen. Region Nord, Solfrid Rekdal, Region Øst, Tommy Hæggernæs og 

Marianne Sollund, begge Region Nord. 

Hovedstyrets innstilling av valgkomite for 2016-2018: 

Leder Mia Solberg Region Øst 

Nestleder Arild Ullebø Region Vest 

Medlem Monica Sjursen Skogland Region Vest 

Varamedlem Marianne Sollund Region Nord 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å godkjenne hovedstyrets innstilling til valgkomite 

for perioden 2016-2018 

Leder Mia Solberg Region Øst 

Nestleder Arild Ullebø Region Vest 

Medlem Monica Sjursen Skogland Region Vest 

Varamedlem Marianne Sollund Region Nord 
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LANDSMØTESAK 8/15 VALG 

Sak 8.3 Valg av Valgkomite (forts…) 

Kandidater til Norsk Fosterhjemsforenings valgkomite 2016-2018  

Bakgrunn: Hovedstyret hadde samtale med sittende valgkomite for 2014-2016 i forbindelse 

med organisasjonskurset 24-26 april 2015.   

Sittende valgkomite: 

Leder Gunn Wold Midt Norge 

Medlem Monica S. Skogland  

Medlem Bjørg Johansen  

Vara Arild Ullebø  

 

Medlem Bjørg Johansen stiller ikke til gjenvalg for perioden 2016-2018.  Resten av komiteen 

ønsker å stille til valg. 

I forbindelse med organisasjonskurs sendte hovedstyret ut et spørreskjema til fylkesledere 

om forslag til personer som de mente var egnet til å sitte i valgkomiteen. 

Foreslått:   som leder Mia Solberg  Foreslått av: Lene Printzlan Våmartveit 

som leder Marianne Sollund  Foreslått av: Astrid S Leren 

som leder Monica S Skogland             Foreslått av: Solfrid Ruud Rekdal 

Irene Sørensen     « 

Tommy Hæggernæs     «           

som leder Tommy Hæggernæs Foreslått av:  Marianne Sollund 

Solfrid Ruud Rekdal     « 

som leder Monica S Skogland Foreslått av:  Birgit E. K Alstad 

De foreslåtte kandidater ble kontaktet per telefon - hvor de ble opplyst om at de er foreslått 

og hva de selv tenkte om det.  Marianne Sollund ønsker ikke å sitte som leder.   
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LANDSMØTESAK 8/15 VALG 

Sak 8.3 Valg av Valgkomite (forts…) 

 

Monica S Skogland ønsker ikke være leder, men nestleder. 

Arild Ullebø ønsker å fortsette som vara eller medlem.   

Tommy Hæggernæs ønsker ikke å sitte som leder, men ok med nestleder, medlem eller vara.    

Et spørreskjema ble sendt ut fra hovedstyret i slutten av juni 2015 til de som er foreslått og 

sagt ja til å stå på valg.    
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LANDSMØTESAK 8/15 VALG 

Sak 8.4: Oppnevning av statsautorisert revisor 
 

Revisor Merete Otterstad Sandnes har tatt over etter Terje Kromvoll i BDO AS.  Hun er 

forespurt og har sagt ja den 29.07.2015 til å fortsette revisoransvaret for Norsk 

Fosterhjemsforening. 

Merete Otterstad Sandnes har vært revisor for Norsk Fosterhjemsforening det siste året og  

kjenner allerede organisasjonen godt.  Norsk Fosterhjemsforening har brukt samme firma 

siden 01.01.2000. Norsk Fosterhjemsforening er godt fornøyd med samarbeidet og utført 

arbeid i perioden. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret oppnevner revisor Merete Otterstad Sandnes som revisor for Norsk 
Fosterhjemsforening frem til landsmøtet 2017. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2015 å oppnevne revisor Merete Otterstad Sandnes som 
statsautorisert revisor for Norsk Fosterhjemsforening frem til landsmøtet 2017. 
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LANDSMØTESAK 9 / 2015 VALG 
 

Sak 77/15: Valg av sted og tidspunkt for landsmøte i 2017 

Norsk Fosterhjemsforening Telemark og – Akershus har jubileum i 2017.   

Norsk Fosterhjemsforening Telemark har gitt beskjed at de ikke ønsker å arrangere 

landsmøtet 2017.  Norsk Fosterhjemsforening Akershus har foreløpig ikke et etablert, valgt 

styre.   

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner at alle fylker kan søke om å arrangere landsmøtet 2017.  
Fylkene forbereder søknad og kort presentasjon til landsmøtet 2015.   

2) Hovedstyret foreslår tidspunkt for landsmøtet til 27-29 oktober 2017. 
 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 
 

1) Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2015 å godkjenne sted etter 
flertallsbeslutning. 

2) Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2015 å godkjenne tidspunkt for landsmøtet 
27-29 oktober 2017. 
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