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PROTOKOLL FRA LANDSMØTE 
Fredag 28. oktober – søndag 30. oktober på Kviknes hotell, Balestrand  

 

Sak    1 / 11 KONSTITUERING 

Landsmøtet ble åpnet av Hovedstyrets leder Torunn Hauen Aks som ledet 

behandlingen av sak 1.1, 1.2 og 1.3 a). Ordet ble så gitt til de valgte 

møtelederne. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Godkjent 

 

Sak 1.1 / 11 REGISTRERING AV STEMMEBERETTIGEDE 

  Det ble registrert 39 stemmeberettigede (fredag) 41 (lørdag) 

  For øvrig møtte følgende: 

2 fra valgkomiteen og generalsekretær med tale- og forslagsrett 

1 fra kontrollutvalget med møte- og talerett. 

1 fra sekretariatet med tale-, forslag og stemmerett. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Saken tas til etterretning  

      

Sak 1.2 / 11 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG 

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. 
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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. Kandidater er alle som har sagt seg villig til å 

motta valg. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. 

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 møte- og talerett. 

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. 

 

  Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet 2011godkjenner den utsendte innkalling, dagsorden og 

forretningsorden. 

 

Landsmøtets vedtak:  
Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 1.3 / 11 VALG AV LANDSMØTEFUNKSJONÆRER  

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

 

a, 2 møteledere 

Thormod Gausdal, NFF Sogn og Fjordane 

  Randi Aanonsen, Sogn og Fjordane 

 

b, 4 sekretærer:    

 Solfrid Ruud Rekdal, NFF Oslo 

 Ann Turid Andersen Egset, NFF Møre og Romsdal 

 Mia Solberg, NFF Østfold 

 Jan Ove Steinseth, NFF Sogn og Fjordane 

 

 c, 3 stemmetellere:     

 Torbjørn Slungaard, NFF Nord-Trøndelag 

 Jan Schelander, NFF Buskerud 

 Odd Terje Henriksen, NFF Finnmark 

 

 d, 2 representanter til å underskrive protokollen: 

 Ole Jonny Johansen, NFF Hedmark 

Anita Thorud Fredriksen, NFF Buskerud 

 

Landsmøtets vedtak:  

Enstemmig vedtatt 
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Sak 2 / 11 GODKJENNING AV ÅRSBERETNING FOR NFF 2010 

 

Hovedstyrets forslag til godkjenning av Årsberetning for NFF 2010  

Landsmøtet godkjenner Norsk Fosterhjemsforening sin Årsberetning for 2010 

 

Landsmøtets vedtak:  

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 3 / 11 GODKJENNING AV REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 

  NFF 2010  

 

Hovedstyrets forslag til godkjenning av regnskap og revisjonsberetning 

for NFF2010 

  Landsmøtet godkjenner NFFs årsregnskap og revisjonsberetning for 2010 

 

 Landsmøtets vedtak:  

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 4 / 11 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT  

  

Hovedstyrets forslag om godkjenning av Kontrollutvalgets rapport 

Landsmøtet 2011 godkjenner kontrollutvalgets rapport av 07. mars 2011 

  

Landsmøtets vedtak:  
Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak     5 / 11 INNKOMNE FORSLAG 

5.1  Fra Hovedstyret. Profilering, orientering til landsmøte: 

 

  Hovedstyrets saksopplysning: 

Hovedstyret trekker sak 49/11 da hovedstyret har kommet frem til at beslutning 

om visjon eller logo ikke er fullstendig utredet og moden i organisasjonen. Fra 

fylkene har det kommet få innspill på både visjon og logo. 

I landsmøteperioden 2009-2011 ble det til sammen satt av kr 200 000 til 

profilering. Det gjenstår ca kr 110 000 av denne potten. 

Det vil bli lagt frem forslag til div logo og visjon på landsmøtet 2011, men 

prosessen videreføres med orientering på landsmøte 2013. 

 

Hovedstyrets forslag til Profilering, orientering til landsmøtet 

Landsmøtet 2011 tar saken til orientering. Landsmøtet 2013 vil bli gitt en 

orientering om fremdriften vedrørende eventuell visjon og ny logo for Norsk 

Fosterhjemsforening. 

   

Landsmøtets vedtak: 

Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 
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5.2 Fra Hovedstyret. Forslag til endring av navnet Norsk Fosterhjemsforening   

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 
  Hovedstyret fremmer ovenfor landsmøtet 2011 et forslag om navnendring av  

  Norsk Fosterhjemsforening til Fosterhjemsforeningen. Dette navnet brukes  

uten forkortning innad og utad. 

Sekretariatet delegeres ansvar for å endre navnet i vedtekter, handlingsplaner,  

brevark osv. 

Vedtaket får virkning fra 1. januar 2012. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet endrer navnet Norsk Fosterhjemsforening til 

Fosterhjemsforeningen. 

Sekretariatet delegeres ansvar for å endre navnet i vedtekter, handlingsplan,  

brevark osv, med virkning fra 1. januar 2011. 

 

Hovedstyrets forslag: 

Hovedstyret trakk sitt forslag, ingen innsigelser 

 

Landsmøtets vedtak:  
 Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt 

 

5.3  Fra Administrasjonen. Forslag til endring av vedtektene under  

innholdsfortegnelsen, endring av ordet selvstendig interesseorganisasjon                       

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 å vedta endring i siste setning i  

Vedtekter for Norsk Fosterhjemsforening fra ”Norsk Fosterhjemsforening  

(NFF) er en selvstendig interesseorganisasjon uavhengig i forhold til politiske  

partier og trossamfunn” til ”Norsk Fosterhjemsforening (NFF) er en  

interesseorganisasjon uavhengig av politiske partier og trossamfunn” 
 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 at setningen flyttes som siste setning  

under Kap 1 Grunnregler § 1-1 Formål. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

1) Landsmøtet 2011 vedtar endring i siste setning i Vedtekter for Norsk  

Fosterhjemsforening fra Norsk Fosterhjemsforening (NFF) er en selvstendig  

Interesseorganisasjon uavhengig i forhold til politiske partier og trossamfunn”  

til ”Norsk Fosterhjemsforening (NFF) er en interesseorganisasjon  

uavhengig av politiske partier og trossamfunn”. 
 

2) Landsmøtet 2011 godkjenner at setningen flyttes som siste setning under  

Kap 1 Grunnregler § 1-1 Formål 

 

Landsmøtets vedtak: 
Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 
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5.4  Fra Hovedstyret. Tillegg til NFFs formål i vedtektene Kap 1 § 1-1 

  

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

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

innen fosterhjemsomsorgen til  ”Foreningen skal være en aktiv pådriver for 

å heve kvaliteten på alle plan for fosterbarn og fosterforeldre.” 

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

innen fosterhjemsomsorgen for fosterbarnet og fosterforeldre.” 

 

Da det er uklart hvem som kom med dette forslaget vil det ikke legges frem 

som eget forslag.  

 

   Forslag fra NFF Rogaland 

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

fosterbarnet og fosterhjemmet” 

 

Hovedstyrets innstilling til Landsmøtet:                  
Landsmøtet 2011 foretar ingen endring av Norsk Fosterhjemsforenings formål 

og spesifisering av ordet fosterhjemsomsorg jfr. i Kap 1 Grunnregler § 1-1. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 

 

5.5  Fra NFF Buskerud og Hovedstyret. Forslag om endring av § 2-1 

medlemskap samt tillegg i vedtektene 

 

NFF Buskeruds forslag 

Ny 1. setning under § 2-1 Medlemskap: ”Fosterforeldre, besøkshjem, 

beredskapshjem, familiehjem for barn og ungdommer og tilsvarende ordninger 

som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening” 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak:  

Hovedstyret støtter NFF Buskeruds forslag og anmoder landsmøtet å endre 

Kap 2 Medlemskap og kontingent § 2-1 Medlemskap, første setning fra 

Fosterforeldre, besøkshjem, ungdomsfamilier og tilsvarende ordninger som er 

eller har vært godkjent, kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening til  

”Fosterforeldre, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og 

ungdommer og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i 

Norsk Fosterhjemsforening” 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet 2011 godkjenner ny 1. setning under § 2-1 Medlemskap: 

”Fosterforeldre, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og 

ungdommer og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i 

Norsk Fosterhjemsforening”  

 

Hovedstyret trakk sitt forslag og støtter NFF Buskerud sitt forslag.  

 

Landsmøtets vedtak: 
NFF Buskerud sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
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5.6  Fra NFF Buskerud. ”Medlemskap for ungdom 18-23” 

   

NFF Buskeruds forslag 

NFF Buskerud foreslår at ungdom fra 18-23 år får et medlemskap der betaler 

halv pris. De får alle utgavene av fosterhjemskontakt.  NFF sentralt får 200.- kr 

og fylkesforeningene 50.-kr. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret avviser forslag fra NFF Buskerud om ungdomsmedlemskap, men 

ønsker at et eventuelt medlemskap for både fosterbarn og fosterforeldres egne 

barn blir utredet og legges frem for landsmøtet 2013. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet avviser forslag fra NFF Buskerud om ungdomsmedlemskap, men 

ønsker at et eventuelt medlemskap for både fosterbarn og fosterforeldres egne 

barn blir utredet og legges frem for landsmøtet 2013. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Hovedstyrets forslag ble vedtatt mot 4 stemmer 

 

5.7   Fra Hovedstyret. Forslag om endring/tilføyelse av vedtekter § 2-4 

Æresmedlem 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak 

Hovedstyret anbefaler Landsmøtet 2011 følgende endring/tilføyelse av 

vedtekter § 2-4 Æresmedlem 

1) Vedtak om utnevning av Æresmedlem legges til Hovedstyret.  Hovedstyret 

kan ikke komme med forslag til æresmedlemmer. 

2) Utnevningen skjer på Landsmøte.   

3) Det begrenses til 1 utnevnes per Landsmøtet  

 

Hovedstyret vil behandle forslag til Æresmedlem en gang i 

Landsmøteperioden, siste Hovedstyremøte før Landsmøte og senest 10 uker før 

Landsmøtet. 

Det er Landsmøtet som setter kriteriene for den personen som utnevnes til 

Æresmedlem. 

 

Hovedstyret oppfordrer hvert enkelt fylkesstyre også å gi 

pris/heder/påskjønnelse for et medlem som har utmerket seg, uten at dette fører 

til æresmedlemskap. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Landsmøtet 2011 godkjenner følgende endring/tilføyelse etter strekpunkt 3 av 

vedtekter § 2-4 og siste setning strykes under Æresmedlem  

Vedtak om utnevning av Æresmedlem legges til Hovedstyret. Hovedstyret kan 

ikke komme med forslag til æresmedlemmer. Utnevningen skjer på Landsmøte. 

Det begrenses til 1 utnevnelse per Landsmøtet.  

Hovedstyret vil behandle forslag til Æresmedlem en gang i 

Landsmøteperioden, siste Hovedstyremøte før Landsmøte, og senest 10 uker 

før Landsmøtet. 

Det er Landsmøtet som setter kriteriene for den personen som utnevnes til 

Æresmedlem. 
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Landsmøtets vedtak: 

Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 

 

5.8  Fra Hovedstyret. Forslag om å fjerne § 2-3 Fosterhjemsvenn under Kap 2 

Medlemskap og kontingent 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 å stryke § 2-3 Fosterhjemsvenn som 

legges inn under § 2-2 Støttemedlemskap uten endring av innhold.  

Paragrafene under kapitel 2 endres i forhold til vedtak og landsmøtet gir 

sekretariatet fullmakt til å gjennomføre endringene. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 

Landsmøtet 2011 godkjenner å stryke § 2-3 Fosterhjemsvenn som legges inn 

under § 2-2 Støttemedlemskap uten endring av innhold.  

Paragrafene under kapitel 2 endres i forhold til vedtak og landsmøtet gir 

sekretariatet fullmakt til å gjennomføre endringene. 

 

Landsmøtets vedtak: 
Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 

 

5.9  Fra Hovedstyret. Forslag om endring av § 2-6 Kontingent 

 

  Hovedstyrets forslag til vedtak 

1)Hovedstyret anbefaler landsmøtet å endre 1. og 2. setning under Kontingent i 

§ 2-6 Kap 2 Medlemskap og kontingent.  

Endring fra Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet og indeksreguleres 

hvert år med basis i konsumprisindeksen per 1. oktober til 

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Setning 2,” Avrundes opp til 

nærmeste 10 k” strykes.  

 

2) Medlemskontingenten blir kr 510 for perioden 2012-2014 uten 

indeksregulering.  Jfr. langtidsbudsjett 2012-2014. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet:  
1)Landsmøtet 2011 endrer 1. og 2. setning under Kontingent i § 2-6 Kap 2 

Medlemskap og kontingent fra Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet 

og indeksreguleres hvert år med basis i konsumprisindeksen per 1. oktober til 

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet.  

Setning 2,” Avrundes opp til nærmeste 10 k” strykes.  

 

2) Medlemskontingenten blir kr 510 for perioden 2012-2014 uten 

indeksregulering, jfr. langtidsbudsjett 2012-2014. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 
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 5.10 Fra Hovedstyret. Forslag om endringer Kap 3 Landsmøte, § 3-1  

Representasjon og deltakelse 

                       

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

1)Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 å stryke andre og tredje setning i 

annet avsnitt i Kap 3 Landsmøte § 3-1 Representasjon og deltakelse  ”En ansatt 

fylkessekretær kan ikke velges som representant til landsmøtet. Dette gjelder 

slev om vedkommende er fosterforeldre og medlem i organisasjonen”.  

 

2)Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 å erstatte representant med ordet 

delegat gjennom vedtektene der det er snakk om landsmøte.   

 

3)Hovedstyret foreslår ovenfor landsmøtet endring av setningen i annet avsnitt 

”Det velges vararepresentanter i samme antall som representanter”  

 

4) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 å stryke første setning i 4. Avsnitt 

”Beregningsgrunnlaget for antall representanter til landsmøtet er betalende 

medlemmer pr. 31.12 året før landsmøtet. 

 

5) Hovedstyret foreslår ovenfor landsmøtet 2011 følgende ordlyd på 2 og 4 

avsnitt i §3-1 Representasjon og deltakelse: ”Til landsmøtet velges en delegat 

fra hver fylkesforening, samt en tilleggsdelegat for hvert 50.medlem i 

fylkesforeningen. Det velges vara i samme antall som delegater. 

Landsmøtet kan ha observatører tilstede uten tale-og stemmerett. 

Fremmøtte delegater ved landsmøtet er stemmeberettigede. Stemmer kan 

ikke overføres ved fullmakt”.  

Ny 1.setning i 4 avsnitt: ”Beregningsgrunnlaget for antall delegater til 

landsmøtet er betalende medlemmer. Her teller kun medlemmer etter § 2-

1 og § 2-4”. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet 2011 godkjenner følgende nye ordlyd på 2 og 4 avsnitt i § 3-1 

Representasjon og deltakelse: ”Til landsmøtet velges en delegat fra hver 

fylkesforening, samt en tilleggsdelegat for hvert 50.medlem i fylkesforeningen. 

Det velges vara i samme antall som delegater. Landsmøtet kan ha observatører 

tilstede uten tale-og stemmerett. Fremmøtte delegater ved landsmøtet er 

stemmeberettigede. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt”.  

Ny 1.setning i 4 avsnitt: ”Beregningsgrunnlaget for antall delegater til 

landsmøtet er betalende medlemmer. Her teller kun medlemmer etter § 2-1 og 

§ 2-4”. 

 

 

  Forslag fra NFF Buskerud med presisering: 

 Beregningsgrunnlaget for antall delegater til landsmøtet er betalende 

medlemmer pr. 1.8 samme år som landsmøtet avholdes.    

 

Landsmøtets vedtak med presisering fra NFF Buskerud 

Enstemmig vedtatt 
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 5.11 Fra Hovedstyret. Forslag om endringer Kap 3 Landsmøte, § 3-2  

  Tidspunkt og innkalling 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 en tilføyelse og endring i Kap 3 

landsmøte § 3-2, 2.setning 1. avsnitt fra ”Innkalling med saksliste og 

saksdokumenter sendes fylkesforeninger og landsmøterepresentanter senest 6- 

seks-uker før landsmøtet finner sted” til ”Innkalling med saksliste og 

saksdokumenter legges ut på foreningens intranettside tilgjengelig for 

fylkesforeninger og landsmøtedelegater senest 6-seks uker før landsmøtet 

finner sted”. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet 2011godkjenner tilføyelse og endring i Kap 3 landsmøte § 3-2, 

2.setning 1. avsnitt fra ”Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes 

fylkesforeninger og landsmøterepresentanter senest 6- seks-uker før landsmøtet 

finner sted” til ”Innkalling med saksliste og saksdokumenter legges ut på 

foreningens intranettside tilgjengelig for fylkesforeninger og 

landsmøtedelegater senest 6-seks uker før landsmøtet finner sted”. 

 

Landsmøtets vedtak: 
  Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 

 

 5.12 Fra Hovedstyret. Forslag om endring i Kap 3, § 3-7 Valg og oppnevning. 

   

Hovedstyrets forslag til vedtak 

Hovedstyret fremmer ovenfor landsmøte 2011 at endring i Kap 3, § 3-7 at 

nestleder strykes under Landsmøtet velger og antall medlemmer endres fra 4 

til 5.  Hovedstyret foreslår videre en endring av antall vara fra 3 til 4 

medlemmer.   

 

Vedtaket vil føre til endringer i flere av vedtektene og sekretariatet gis fullmakt 

til å gjøre nødvendige endringer der nestleder og antall medlemmer og 

varamedlemmer er nevnt.   

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøte 2011 godkjenner endring i Kap 3, § 3-7  nestleder strykes under 

Landsmøtet velger og antall medlemmer endres fra 4 til 5.   

Landsmøtet godkjenner en endring av antall vara fra 3 til 4 medlemmer.   

Vedtaket vil føre til endringer i flere av vedtektene og sekretariatet gis fullmakt 

til å gjøre nødvendige endringer der nestleder og antall medlemmer og 

varamedlemmer er nevnt.   

 

Landsmøtets vedtak: 

Hovedstyrets innstilling falt med 7 stemmer. 

 

Forslag fra NFF Rogaland 

Vedtektene forblir som de er. Ordet nestleder strykes ikke.  
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Forslag fra NFF Finnmark 

Landsmøtet godkjenner en endring fra 3 til 4 varamedlemmer. Ellers ingen 

endringer. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Forslag fra NFF Rogaland og NFF Finnmark ble slått sammen og enstemmig 

vedtatt. Nestleder velges på landsmøtet og antall vara økes fra 3 til 4 

medlemmer. 

 

5.13 Fra Hovedstyret. Forslag om endringer i Kap 4 Hovedstyret § 4-2 

Sammensetning 

  

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 å endre av Kap 4 Hovedstyret §4-2 

Sammensetning fra ”Hovedstyret består av 6 medlemmer, leder, nestleder og 4 

styremedlemmer og 3 varamedlemmer.  Alle regioner bør være representert i 

hovedstyret. Når leder er fraværende fungerer nestleder som leder.  Ved 

stemmelikhet vil leder ha dobbeltstemme. I leders fravær vil nestleder ha 

dobbeltstemme”  til ” Hovedstyret består av 6 medlemmer, leder og 5 

styremedlemmer.  Vara møter etter innkalling. Hovedstyret konstituerer 

seg selv. Ved stemmelikhet vil leder ha dobbeltstemme” 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet:  

Landsmøtet 2011 godkjenner endring av Kap 4 Hovedstyret §4-2 

Sammensetning fra ”Hovedstyret består av 6 medlemmer, leder, nestleder og 4 

styremedlemmer og 3 varamedlemmer.  Alle regioner bør være representert i 

hovedstyret. Når leder er fraværende fungerer nestleder som leder.  Ved 

stemmelikhet vil leder ha dobbeltstemme. I leders fravær vil nestleder ha 

dobbeltstemme”  til ” Hovedstyret består av 6 medlemmer, leder og 5 

styremedlemmer.  Vara møter etter innkalling. Hovedstyret konstituerer seg 

selv. Ved stemmelikhet vil leder ha dobbeltstemme” 

 

Hovedstyret trakk sitt forslag 

 

5.14 Fra Hovedstyret. Forslag om endringer i Kap 4 Hovedstyret § 4-3 

Hovedstyrets oppgaver 

 

  Hovedstyrets forslag til vedtak 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 å endre punkt e under Kap 4 

Hovedstyret § 4-3 Hovedstyrets oppgaver fra ”Motivere til, og styrke det 

regionale samarbeidet” til  ”Motivere til, og styrke samarbeidet mellom 

fylkesforeningene”. 
   

  Hovedstyrets innstilling til landsmøtet:  

Landsmøtet 2011 godkjenner  endring av punkt e under Kap 4 Hovedstyret § 4-

3 Hovedstyrets oppgaver fra ”Motivere til, og styrke det regionale 

samarbeidet” til  ”Motivere til, og styrke samarbeidet mellom 

fylkesforeningene”. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 
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5.15 Fra Hovedstyret. Forslag om endringer i Kap 5 Fylkesforeninger § 5-1 

Årsmøte 

   

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 å stryke siste setning i første avsnitt 

under Kap 5 Fylkesforeninger §5-1 Årsmøte ”Dersom fylkesforeningen har 

fylkessekretær, har denne kun tale- og forslagsrett på årsmøtet, selv om 

fylkessekretæren er medlem av foreningen”  

Som konsekvens av vedtaket gis sekretariatet fullmakt til å endre setning eller 

ord der fylkessekretær måtte finnes.   

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet:  

Landsmøtet 2011 godkjenner å stryke siste setning i første avsnitt under Kap 5 

Fylkesforeninger §5-1 Årsmøte ”Dersom fylkesforeningen har fylkessekretær, 

har denne kun tale- og forslagsrett på årsmøtet, selv om fylkessekretæren er 

medlem av foreningen”  

 

Som konsekvens av vedtaket gis sekretariatet fullmakt til å endre setning eller 

ord der fylkessekretær måtte finnes.   

 

Landsmøtets vedtak: 

Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 

 

5.16 Fra Hovedstyret. Forslag til endringer i Kap 5 Fylkesforeninger § 5-1-1, 

NFFs vedtekter, tidspunkt og innkalling 

   

Saken ble behandlet i hovedstyret sak 69/11 og 111/11 

 

Forslag fra NFF Buskerud 

§5-1-1 Tidspunkt og innkalling endres fra årsmøte avholdes hvert år innen 

utgangen av mars. 

Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes medlemmer senest 2–  

to– uker før årsmøte finner sted til årsmøte avholdes hvert år innen midten av 

februar. Innkallingen skal sendes ut senest 6-seks-uker før årsmøtet finner sted. 

Saksliste og saksdokumenter sendes medlemmer senest 2-to-uker før årsmøtet 

finner sted. 

 

Forslag fra NFF Rogaland 
NFF Rogaland foreslår til vedtak at innkalling skal skje senest seks uker før 

årsmøte finner sted, mens saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene 

senest to uker før årsmøte. Vi foreslår at årsmøte skal holdes innen 15. mars” 
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Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret anmoder landsmøtet å avvise NFF Buskerud og NFF Rogalands 

forslag og foreslår følgende endring av Kap 5  § 5-1-1 første avsnitt fra 

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling med saksliste og 

saksdokumenter sendes medlemmene senest 2-to uker før årsmøte finner sted 

til 

”Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar.  Innkalling med 

saksliste og saksdokumenter legges på fylkesforeningenes hjemmeside eller 

sendes medlemmene senest 2 – 2 uker før årsmøtet finner sted.” 

 

Denne endringen gjøres pga Blds frister for søknad om driftsstøtte og 

innsending av revidert regnskap, årsmelding og budsjett fra hele foreningen. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet 2011 avviser NFF Rogalands forslag og foreslår følgende endring 

av Kap 5 § 5-1-1 første avsnitt fra Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen 

av mars. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene 

senest 2-to uker før årsmøte finner sted til 

”Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar.  Innkalling med 

saksliste og saksdokumenter legges på fylkesforeningenes hjemmeside eller 

sendes medlemmene senest 2 – 2 uker før årsmøtet finner sted.” 

 

Denne endringen gjøres pga Blds frister for søknad om driftsstøtte og 

innsending av revidert regnskap, årsmelding og budsjett fra hele foreningen. 

 

NFF Rogaland trakk sitt forslag og støtter forslaget til hovedstyret. 

 

NFF Buskerud endret sitt forslag til --- årsmøte avholdes innen slutten av 

februar. 

  

Hovedstyret kan støtte NFF Buskerud sitt forslag med den endringen at fristen 

under for utsending at saksliste og dokumenter kan legges ut på hjemmesiden 2 

uke før årsmøte. 

 

Landsmøtes vedtak:  
Hovedstyrets forslag falt 

 

Nytt forslag fra NFF Buskerud:  
Årsmøte avholdes innen utgangen av februar. Innkalling skal sendes ut og 

legges på hjemmesiden 6 – seks – uker før årsmøte. 

Saksliste og saksdokumenter legges ut på hjemmesiden 2 – to – uker før 

årsmøte finner sted. 

 

Landsmøtets vedtak:  

NFF Buskerud’s forslag enstemmig vedtatt. Årsmøte avholdes innen utgangen 

av februar. Innkalling skal sendes ut og legges på hjemmesiden 6 – seks – uker 

før årsmøte. 

 

Saksliste og saksdokumenter legges ut på hjemmesiden 2 – to – uker før 

årsmøte finner sted. 
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Denne endringen gjøres pga Blds frister for søknad om driftsstøtte og 

innsending av revidert regnskap, årsmelding og budsjett fra hele foreningen. 

 

 

 

5.17 Fra Hovedstyret. Forslag til endring i Kap 5 Fylkesforeninger § 5-1-4 

Årsmøtesaker strekpunkt 3, 5 og 6 

   

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret foreslår overfor Landsmøtet 2011 å endre ordet handlingsplan til 

aktivitetsplan i vedtektene Kap. 5 Fylkeforeninger under § 5-1-4 strekpunkt 5, 

§ 5-2-3 under a og d.   

1) § 5-1-4 strekpunkt 5 endres fra ” Fylkesforeningens handlingsplan” til 

”Fylkesforeningens aktivitetsplan” 

Strekpunkt 3 og 6 foreslås fjernet. 

2) § 5-2-3 a endres fra ” Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens 

formål og fylkesforeningens handlingsplan” til ” Utføre sine oppgaver i 

samsvar med foreningens handlingsplan, tiltaksplan og formål samt 

fylkesforeningens aktivitetsplan.” 

§ 5-2-3 d endres fra ”Utarbeide årsmelding, regnskap og forlag til 

handlingsplan og budsjett” til ”Utarbeide årsmelding, regnskap og forslag til 

aktivitetsplan og budsjett”. 

 

Sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer der det ellers er naturlig å endre 

ordet jfr. vedtak i punktene ovenfor. 

. 

  Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet 2011 godkjenner å endre ordet handlingsplan til aktivitetsplan i 

vedtektene Kap. 5 Fylkeforeninger under § 5-1-4 strekpunkt 5, § 5-2-3 under a 

og d.   

1) § 5-1-4 strekpunkt 5 endres fra ” Fylkesforeningens handlingsplan” til 

”Fylkesforeningens aktivitetsplan” 

Strekpunkt 3 og 6 fjernes. 

2) § 5-2-3 a endres fra ” Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens 

formål og fylkesforeningens handlingsplan” til ” Utføre sine oppgaver i 

samsvar med foreningens handlingsplan, tiltaksplan og formål samt 

fylkesforeningens aktivitetsplan.” 

§ 5-2-3 d endres fra ”Utarbeide årsmelding, regnskap og forlag til 

handlingsplan og budsjett” til ”Utarbeide årsmelding, regnskap og forslag til 

aktivitetsplan og budsjett”. 

 

Sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer der det ellers er naturlig å endre 

ordet jfr. vedtak i punktene ovenfor.   

 

Landsmøtets vedtak: 

Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 
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5.18 Fra Hovedstyret. Forslag til endring i Kap 6 Fylkesforeninger § 5-1-5 

Forslag 

 

  NFF Buskeruds forslag:  

§5-1-5 endres fra 

Alle medlemmer kan foreslå saker for årsmøtet. Slike saker må være 

fylkesstyret i hende senest  6 – seks uker før årsmøtet.  

Til 

Alle medlemmer kan foreslå saker for årsmøtet. Slike saker må være 

fylkesstyret i hende senest 4 – fire uker før årsmøtet. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 ikke å støtte forslaget fra NFF Buskerud   

Det er mange fylker som ikke har styremøte oftere enn hver annen måned og 

forslaget blir derfor vanskelig å gjennomføre for mange fylker. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet 2011 avviser forslaget fra NFF Buskerud om endring i § 5-1-5. 

 

Landsmøtets vedtak: 

NFF Buskerud sitt forlag ble vedtatt mot 2 stemmer. Hovedstyrets innstilling 

falt mot 34 stemmer.  

 

5.19 Fra Hovedstyret. Forslag til endringer i Kap 5 Fylkesforeninger, § 5-2-3 

Oppgaver, fjerne punkt h 

   

  Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret fremmer ovenfor landsmøtet 2011 å fjerne punkt h under Kap 5 

Fylkesforeninger § 5-2-3 ”Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i 

fylkesforeningen”. 

 

Den alfabetiske rekkefølgen endres i forhold til vedtak og sekretariatet gis 

fullmakt til å utføre endringen. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet 2011 godkjenner å fjerne punkt h under Kap 5 Fylkesforeninger § 

5-2-3 ”Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i fylkesforeningen”. 

 

Den alfabetiske rekkefølgen endres i forhold til vedtak og sekretariatet gis 

fullmakt til å utføre endringen. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
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5.20 Fra Hovedstyret. Forslag til endringer i Kap 7 Generelle bestemmelser for 

organisasjonen § 7-6-3 Oppløsning av fylkesforening 

 

  Hovedstyrets forslag til vedtak:  

Hovedstyret foreslår ovenfor landsmøtet 2011 at ordet ”landsforening”, siste 

ord i første setning i § 7-6-3 endres til hovedstyret. 

Første setning i § 7-6-3 endres fra ”Dersom en fylkesforening oppløses, 

forvaltes fylkesforeningens midler av landsforeningen” til ”Dersom en 

fylkesforening oppløses, forvaltes fylkesforeningens midler av 

hovedstyret”. 

Ordet landsforening strykes der det måtte forefinnes i vedtektene og erstattes 

med hovedstyret og sekretariatet delegeres ansvar til å endre i forhold til 

vedtak. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet:   

Landsmøtet 2011 godkjenner at ordet ”landsforening”, siste ord i første setning 

i § 7-6-3 endres til hovedstyret. 

Første setning i § 7-6-3 endres fra ”Dersom en fylkesforening oppløses, 

forvaltes fylkesforeningens midler av landsforeningen” til ”Dersom en 

fylkesforening oppløses, forvaltes fylkesforeningens midler av 

hovedstyret”. 

 

Ordet landsforening strykes der det måtte forefinnes i vedtektene og erstattes 

med hovedstyret. Sekretariatet delegeres ansvar til å endre i forhold til vedtak.

   

  Landsmøtets vedtak: 

Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 

 

5.21  Fra Hovedstyret. Forslag om endring av beløp under Retningslinjer for 

forvaltning og disponering av foreningens egenkapital 

 

På bakgrunn av regnskap foreslår hovedstyret å endre beløpet under ”Forslag 

til størrelse på den bundne egenkapitalen” fra kr 900 000.- til 1.000 000.- 

 
Hovedstyrets innstilling til landsmøte: 

Hovedstyret foreslår ovenfor landsmøtet 2011 å endre størrelsen på den bundne 

egenkapitalen fra kr 900 000 – til kr 1.000 000.- under a punkt 3 Bunden 

egenkapital, Retningslinjer for forvaltning og disponering av foreningens 

egenkapital. 

 

Landsmøtets vedtak:  
Enstemmig vedtatt.  

 

5.22  Fra Hovedstyret. Forslag om frist for innsending av forslag som berører 

vedtektsendringer 

   

  Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret anmoder ovenfor landsmøtet 2011 å lage endring og tillegg i 

vedtektene under Kap 3 Landsmøte §3-6 fra” Saker til landsmøtet fremmes av 
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fylkesforeningene, hovedstyret og kontrollutvalget, og skal være hovedstyret i 

hende senest 9-ni-uker før møtet, til 

”Saker til landsmøtet fremmes av fylkesforeningene, hovedstyret og 

kontrollutvalget, og skal være hovedstyret i hende senest 1. juni hvert år” 

 

Vedtektene endres i forhold til vedtak. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet 2011godkjenner å lage endring og tillegg i vedtektene under Kap 3 

Landsmøte §3-6 fra” Saker til landsmøtet fremmes av fylkesforeningene, 

hovedstyret og kontrollutvalget, og skal være hovedstyret i hende senest 9-ni-

uker før møtet,  til 

”Saker til landsmøtet fremmes av fylkesforeningene, hovedstyret og 

kontrollutvalget, og skal være hovedstyret i hende senest 1. juni hvert år” 

 

Vedtektene endres i forhold til vedtak. 

 

Presisering 

Senest 1. juni det året det er landsmøte 

 

  Landsmøtets vedtak: 

Enstemmig vedtatt med presisering.  

 

5.23 Fra Hovedstyret. Forslag om tillatelse til språkvasking av vedtektene 

gjeldende for Norsk Fosterhjemsforening 

 

Ved gjennomgang av vedtektene ser en behov for en endring av bla bestemt 

form eks hovedstyre el hovedstyret, div tegnsetting etc.  Det er behov for en 

språkvasking av vedtektene.   

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret foreslår ovenfor landsmøtet at sekretariatet gis mulighet til å 

gjennomgå en språkvasking av vedtektene. Det innebærer å se på ortografi, 

grammatikk, store og småbokstaver og rette opp vedtektene generelt i forhold 

til vedtak som fattes i landsmøtet 2011 uten at det skal medføre 

tolkningsendringer av innholdet i vedtektene.  

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet godkjenner at sekretariatet gis mulighet til å gjennomgå en 

språkvasking av vedtektene. Det innebærer å se på ortografi, grammatikk, store 

og småbokstaver og rette opp vedtektene generelt i forhold til vedtak som fattes 

i landsmøtet 2011 uten at det skal medføre tolkningsendringer av innholdet i 

vedtektene. 

  

  Landsmøtets vedtak: 

  Enstemmig vedtatt 
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Sak    6 / 11 LANGTIDSBUDSJETT OG FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG  

STYREHONORAR 

 

For perioden er det lagt inn kostnadsøkning med 2-3 % per år, også for lønn. 

Det er fortsatt beregnet 6 utgivelser av Fosterhjemskontakt per år. 

Norsk Fosterhjemsforenings medlemstall har vi forutsatt holder seg stabilt slik 

det har gjort de siste årene.  En fortsatt fordeling av kontingent 55% til fylkene 

og 45% sentralt som i dag.  

Det er lagt inn en medlemskontingent på kr 510 for 2012, 2013 og 2014. 

Fordeling av statlig driftstilskudd er beregnet til gjennomsnitt kr. 510 000 per 

år.  

Det er beregnet dagens nivå på styrehonorarer første året og  det er lagt inn en 

økning 2 året med kr 5000 per år  per  hovedstyremedlem og kr 10 000 for 

leder.   

Utgifter for landsmøtet 2013 er lagt inn med kostnad kr 90 000.   

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

1)   Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 å sette medlemskontingenten til kr 

510 for perioden 2012-2014.  Vedtektene endres i forhold til forslag om at 

medlemskontingenten indeksreguleres (se egen sak)   

2)   Driftstilskuddet til fylkene for perioden fordeles ut fra en pott på ca 

510 000: 

                         a) Alle fylker får utbetalt kr 15 000 i driftsstøtte 

    b) Fylkene kan ha en egenkapital på maks kr 100 000. 

                          c) Egenkapital utover kr 100 000 skal først og fremst brukes til drift for 

                                 deretter å søke sentralt på driftsmidler på lik linje med andre. 

d) De fylker som ikke til rett tid sender inn godkjent revidert 

    årsregnskap for året før, årsmelding og budsjett får ikke automatisk   

   driftsstøtte for neste år men må søke om dette av den sentrale potten. 

                          e) Blir ikke driftsmidlene brukt i forhold til plan, må disse 

                                  tilbakeføres ved årets slutt. Regnskap må vises. 

                          f) Medlemskontingent brukes til aktivitet  

3)   Styrehonorar for hovedstyremedlemmer økes år 2 i perioden 2012-2014 

med kr 5000 per medlem, kr 10 000 for leder.   

4)   Det avsettes kr 100 000 til dekning av tapt arbeidsfortjeneste for 

hovedstyremedlemmer i perioden.  

5)  Hovedstyret anmoder landsmøtet 2011 å godkjenne langtidsbudsjettet for 

2012-2014.   

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte 

1)   Landsmøtet 2011 godkjenner å sette medlemskontingenten til kr 510 for 

perioden 2012-2014.  Vedtektene endres i forhold til forslag om at 

medlemskontingenten indeksreguleres (se egen sak)   

2)   Driftstilskuddet til fylkene for perioden fordeles ut fra en pott på ca 

510 000: 

                         a) Alle fylker får utbetalt kr 15 000 i driftsstøtte 

    b) Fylkene kan ha en egenkapital på maks kr 100 000. 

                          c) Egenkapital utover kr 100 000 skal først og fremst brukes til drift for 

                                 deretter å søke sentralt på driftsmidler på lik linje med andre. 

d) De fylker som ikke til rett tid sender inn godkjent revidert    

    årsregnskap for året før, årsmelding og budsjett får ikke automatisk   

    driftsstøtte for neste år men må søke om dette av den sentrale potten. 
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                          e) Blir ikke driftsmidlene brukt i forhold til plan, må disse 

                                  tilbakeføres ved årets slutt. Regnskap må vises. 

                          f) Medlemskontingent brukes til aktivitet  

 

3)   Styrehonorar for hovedstyremedlemmer økes år 2 i perioden 2012-2014 

med kr 5000 per medlem, kr 10 000 for leder.   

4)   Det avsettes kr 100 000 til dekning av tapt arbeidsfortjeneste for 

hovedstyremedlemmer i perioden.  

5)  Landsmøtet 2011  godkjenner langtidsbudsjettet for 2012-2014. 

   

Forslag fra NFF Buskerud 

Saken utsettes til i morgen, 29.10.2011 lørdag.  

 

Landsmøtets vedtak: 

Vedtatt mot 3 stemmer 

 

Ny innstilling fra hovedstyret til landsmøte 29.10.2011 

 

1) Landsmøtet 2011 godkjenner å sette medlemskontingenten til kr 510 pr år 

for perioden 2012-2014.  

 

2) Driftstilskuddet til fylkene for perioden fordeles ut fra en pott på ca kr  

510 000: 

                         a) Alle fylker får utbetalt kr 15 000 i driftsstøtte 

    b) Fylkene bør ikke ha en egenkapital på over kr 100 000. 

                          c) Egenkapital utover kr 100 000 skal først og fremst brukes til drift for 

                                 deretter å søke sentralt på driftsmidler på lik linje med andre. 

d) De fylker som ikke til rett tid sender inn godkjent revidert    

    årsregnskap for året før, årsmelding og budsjett får ikke automatisk   

    driftsstøtte for neste år men må søke om dette av den sentrale potten. 

                          e) Blir ikke driftsmidlene brukt i forhold til plan, må disse 

                                  tilbakeføres ved årets slutt. Regnskap må vises. 

                          f) Medlemskontingent bør brukes til medlemsaktiviteter 

 

3)   Hovedstyremedlemmer får et årlig honorar for sitt frivillige arbeid.  

a) Nestleder får samme honorar som styremedlemmer. 

b) Honoraret økes i budsjettperioden 2012-2014 med kr 5000 per     

medlem og med kr 10 000 for leder.   

 

4)   Det avsettes kr 100 000 til dekning av tapt arbeidsfortjeneste for 

hovedstyremedlemmer i perioden.  

 

5)  Landsmøtet 2011 godkjenner langtidsbudsjettet for 2012-2014. 

 

Landsmøtets vedtak:  

Ny innstilling fra hovedstyret enstemmig vedtatt 
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Sak    7 / 11 HANDLINGSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING  

2012 – 2014 

 

  Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret endrer forslag til handlingsplan 2012-2014 i forhold til at det skal 

være mulig å nå målbare resultater fra de 3 satsningsområdene. Forslag til 

visjon strykes og punktene under hvert satsningsområde reduseres ut ifra 

prioritert rekkefølge. 

Hovedstyret godkjenner følgende satsningsområder for 2012-2014: 

 

1) Sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår 
Arbeide for at alle fosterbarn blir utredet slik at de sikres riktig og tilstrekkelig 

hjelp og tiltak til rett tid ved barnets alle overganger i perioden 0-23 år. 

Arbeide for at alle barn og unge i fosterhjem får et reelt tilbud om oppfølging 

fra barnevernet frem til de er 23 år. 

Arbeide for at hvert fosterbarn får tilgang på sin livshistorie gjennom egen 

livsbok 

 

2) Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår 

Arbeide for økt KS sats som grunnpakke, slik at alle kan kjøpe 

pensjonsforsikring, samt undersøkelse i forhold til skattereduksjon for de som 

blir fosterforeldre. 

                Arbeide for at fosterforeldres egne barn blir hørt og ivaretatt 

                Arbeide for å få en uavhengig organ som bi-sitter ved konflikt mellom 

barnevernet og fosterhjem, samt å etablere en kontrollinstans med myndighet 

til å overprøve barnevernets enkeltvedtak. 

 

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv 

interesseorganisasjon 

                Arbeide for at det blir attraktivt å sitte som medlem i fylkesstyret 

                Arbeide for å profilere Norsk Fosterhjemsforening  

                Arbeide for at alle fosterforeldre i Norge blir medlemmer i Norsk  

                Fosterhjemsforening 

                Arbeide for at fosterbarn og fosterforeldres egne barn får en stemme inn i 

                foreningen 

  

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet godkjenner vedlagt handlingsplan 2012-2014 for Norsk 

Fosterhjemsforening 

 

Landsmøtets vedtak:  

Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt 
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Sak    8 / 11 VALG 

 

Sak 8.1 / 11 VALG AV HOVEDSTYRE 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt Hovedstyre vil bli lagt frem på landsmøtet 

 

Valgkomiteen presenterer her sin innstilling til nytt Hovedstyre. Vi presiserer at 

Valgkomiteen kan endre innstillingen helt fram til valget hvis det skulle oppstå en situasjon 

som gjør dette nødvendig.  

 

Valgkomiteen har satt sammen sitt forslag til nytt hovedstyret av de styremedlemmene som 

har tatt gjenvalg og de kandidatene som ble fremmet i nominasjonsrunden. Inntil videre har 

Valgkomiteen satt opp kandidatene i prioritert rekkefølge. Men Hovedstyret konstituerer seg 

selv på første Hovedstyremøte etter Landsmøte, kun leder velges på Landsmøte. 

Valgkomiteen arbeider med å få nominert noen flere kandidater. 

 

Kriteriene som ligger til grunn for Valgkomiteens innstilling er som følger: 

 

- Kontinuitet 
- Samarbeidsevne og kompetanse 
- Kjønn 
- Geografi 

 

Valgkomiteens innstilling til landsmøtet: 

 

Leder   - Torunn Hauen Aks  NFF Telemark 

Nestleder  - Bjørn Morten Holm   NFF Sør-Trøndelag 

 

Styremedlemmer: - Jim Skogsholm   NFF Nordland 

  - Gunnel Vedøy Broshaug  NFF Rogaland 
  - Mia Solberg    NFF Østfold 
   

Varamedlemmer - Odd Terje Henriksen  NFF Finnmark 

  - Tron Elvenes   NFF Akershus 
  - Kjersti Garnes Overvik  NFF Sør-Trøndelag 
  - Judith Gausdal   NFF Sogn og Fjordane 
   

 

Landsmøtets vedtak: 

Valgt ved akklamasjon 
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Sak 8.2 / 11 VALG AV KONTROLLUTVALGET 

   

Valgkomiteens innstilling til nytt Kontrollutvalg vil bli lagt frem i landsmøtet 

    

 

Valgkomiteens innstilling til landsmøtet: 

Leder:              Rolf Hermannsen NFF Telemark 

 

Medlem:          Turid Bræk  NFF Sør-Trøndelag 

 Thor Johansen NFF Østfold 

 

Vara:                Trond Sandmo NFF Oslo 

 

 

Landsmøtets vedtak:  

Valgt ved akklamasjon 

 

 

Sak 8.3 / 11 VALG AV VALGKOMITEEN 

   

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

forespurt og har sagt ja.  

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

 

Leder:  Gunn Wold  NFF Sør Trøndelag 

                                          

Medlem:  Svein A Karlsen NFF Hordaland 

Medlem:  Bjørg Johansen NFF Østfold 

 

 

Landsmøtets vedtak: 

Valgt ved akklamasjon 

   

 

Sak 8.4 / 11 OPPNEVNING AV STATSAUTORISERT REVISOR 

  

Revisor Terje Kromvoll i BDO AS er forespurt og har sagt ja til å fortsette som 

revisor for Norsk Fosterhjemsforening. 

Terje Kromvoll kjenner organisasjonen godt og har vært revisor siden 

01.01.2000. Norsk Fosterhjemsforening er godt fornøyd med samarbeidet og 

utført arbeid i perioden. 

 

Saken er behandlet i hovedstyret sak 98/11. 

 
Hovedstyrets innstilling til Landsmøtet: 

Landsmøtet 2011 godkjenner Terje Kromvoll som revisor for Norsk 

Fosterhjemsforening frem til neste landsmøtet 2013. 

 

Landsmøtets vedtak:  
Enstemmig vedtatt 
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Sak    9 / 11 VALG AV STED FOR LANDSMØTE I 2013 

  

De fylker som har jubileum i 2013, Nordland, Møre og Romsdal, Nord-

Trøndelag og Buskerud, anmodes om å presentere sitt fylke for mulig kandidat 

til å være vertskap for landsmøtet 2013  

 

Presentasjon fra NFF Buskerud:  
Foreningen foreslo Drammen som landsmøtested i 2013. Norsk 

Fosterhjemsforening Buskerud er villig til å være vertskap for landsmøtet i 

oktober 2013. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Valgt ved akklamasjon 

 

 

 

Resolusjon 
Forslag til resolusjon ble fremlagt for landsmøtet. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________      ____________________ 

Thormod Gausdal       Randi Aanonsen 

møteleder                                                                                          møteleder  

       

 

 

 

 

 

 

 

   

____________________      ____________________ 

Ole Jonny Johansen       Anita Thorud Fredriksen 

NFF Hedmark        NFF Buskerud 

landsmøterepresentant        landsmøterepresentant 
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Resolusjon 

 
Norsk Fosterhjemsforening har hatt landsmøte i Balestrand 28. – 30. oktober 2011 

I forrige landsmøteperiode har Norsk Fosterhjemsforening markert seg sterkt i det offentlige 

rom, fosterhjemsomsorgen har kommet i fokus.  Fylkesforeningene har økt sin aktivitet for 

medlemmene. Norsk Fosterhjemsforening har jobbet som lobbyister og har faste 

samarbeidsmøter med barneombudet, politikere og departement. Helt konkret etter mange års 

arbeid mot politikere og departement at fosterbarn på lik linje med andre får rett til studielån. 

Dette har ført til deltakelse i diverse arbeidsgrupper og referansegrupper på nasjonalt nivå: 

- Evalueringen av forvaltningsreformen 2004    

- BLD’s arbeidsgruppe for kommunale fosterhjem 

- Barnevernspanelet 

 

 

Hovedfokus i perioden 2009 - 2011 

Norsk Fosterhjemsforening har i perioden hatt fokus på de kommunale fosterhjemmene. I 

Norge er 85 % av alle fosterhjem kommunale, ca. 50 % av disse er forsterkede fosterhjem 

med fortsatt manglende oppfølging 

 

Fortsatt er det utfordringer i fosterhjemsomsorgen: 

- Oppfølging og bedre rammebetingelser er helt avgjørende innen fosterhjemsomsorgen, 

for rekruttering av nye og beholde nåværende fosterhjem 

- Ungdom over 18 år må få reell rett til ettervern 

- Styrke tiltak i skolen og utdanning for fosterbarn 

 


