
Regionsmøter 

Hva har vi kommet frem til? 



Regionsmøte 
Nord 

Fellestrekk 

Alle menneskers 
likeverd 

Å vise respekt for 
den enkelte 

Forpliktelsen til å 
utvikle seg faglig 

Å fremme et 
positivt samarbeid 

med andre 
yrkesgrupper 

Å sørge for at brukeren 
får informasjon om sine 
rettigheter, blant annet 
rett til innsyn i egen sak 

og medbestemmelse 

Å overholde 
taushetsplikten 



Regionsmøte 
Vest 

Tilhørighet 

En god klem Tilstedeværelse 

Lik og god 
info 

Samkjøring 

Likeverdig 
gruppe 

Sosiale arenaer / 
settinger 

Gi rom for 
sosiale 

relasjoner 

Inkluder 

Være 
nyskjerrig på 

andre 

Åpenhet 

Humor 

Kunnskap om 
selve 

organisajsonen 

Trygg i 
organisasjonen 

(visjoner) 

Se video  



Holdninger 

Ikke konkurranse 

Samsvare med 
organisasjonens 

vedtekter / 
forskrifter 

Positiv 

Ærlighet og 
redelighet 

Raushet Toleranse 

Løsningsorientert 

Imøtekommenhet 

Serviceinnstilt 

Forståelsesfull 

Tilstedeværelse 



Demokratiske 
sinnelag 

Respekt for andre 

Lytte like mye som 
du snakker 

Likeverd 

Åpenhet Positivitet 

Åpen dialog 

Løsningsorientert 
holdning 



Styret har utøvende 
makt 

Malet på vegne av 
Norsk 

fosterhjemsforening 

Tydelig i sin 
rolle 

Høre på 
andre 

Skille mellom 
sak og person 

Tillitsvalgt 

Overtalt til å 
sitte i styret 

Kontinuitet 
skal ikke gå 

på bekostning 
av kvalitet 

Plikt ihmt 
vedtekter 

m.fl. 

Plikt til å 
gjøre deg / 
dere synlig 

Plikt til å fremheve 
andres egenskaper 

The team 
spirit! 

Konstruktiv 
tilbakemelding 



Hvordan skape en 
samlet 

organisajson? 

En god 
styresammensetning 
fremhever de gode 

egenskapene hos den 
enkelte 

Felles 
gjøremål Delegere 

ansvar 

Gode 
vedtekter i 

bånn 

Unngå store 
fraksjoner 

Støtte 
hverandre 

Grundig 

Stopp opp! 

Ryddighet 

Godt 
organisert 

Kommunikasjon 

God dialog 

Tilgjengelig 
info 



Fremgang 
ved uenighet 

Ta det opp 
med den 
enkelte 

Ta det opp på 
laveste nivå 

Respekt for 
andres 

synspunkter 

Søke råd og 
veiledning 

Lytte, høre, 
forstå 

Respekt Mottaker - 
avstender 

problematikk 
Være 

undrende i 
stede for 

dømmende 

Non verbal 
kommunikasjon 

Stopp opp, ta 
en time out! 

Forholde seg 
saklig 

Skille sak og 
person 

Være enig om 
å være uenig 



Regionsmøte 
Øst 

Tillit 

Vi må kunne ha tillit til 
at vedtektene blir fulgt 

Tro på at andre 
gjør sitt beste 

Tro på at 
organisasjone
n jobber for 

meg 

Ærlighet 

Inkluderende 

Åpenhet 

Ikke ha skjult 
agenda 

Forstå andre 

Innsyn 

Bli hørt 

Respons/Åpenhet 

Respons på 
henvendelser 



Respekt 

Lytte til andre 

Tilbakemeldinger 

Ivareta saklighet, 
spesielt ved 
uenigheter 

Godta andres 
meninger 

Menneskelighet 
Respekt for at alle 
tillitsvalgte jobber 

frivillig (gratis) 

Respektere 
vedtekter og vedtak 

Alle er verdifulle 

Lojalitet 



Holdninger 

Kommer både i god 
og dårlig utgave 

Respekt 

Holdninger som 
gjennomstyrer 
organisasjonen 

Verdisyn 

Unngå 
krenkelse 

Lojalitet 

Være presis 

Gi beskjeder 

Samarbeid i alle ledd i 
organisasjonen og 

med 
samarbeidspartnere 

Fremme 
hverandre Stå for noe! 



Hvordan gjøre 
andre gode 

Konstruktive 
tilbakemeldinger 

Positive 
tilbakemeldinger 
på kvalifikasjoner 

Innby til å «løfte i 
flokk» 

La alle få 
komme med 
sitt forslag 

Gi og ta 
ansvar 

Gi ros 

Lytte 

Inkludere 

Ikke for høye 
krav 

Se/bruke andres 
resurser 

Delegere 
oppgaver 

Fleksibilitet 

Gi konkrete 
framovermeldinger i 

stedet for 
tilbakemeldinger 

Gode verktøy 
(«stillingsbeskrivel

se» og maler på 
nett) 

Gi / ta imot 
veiledning 

Ros med 
begrunnelse 

Drøfte 
tiltak 

Positiv 
holdning 

Takhøyde 

Gode 
rutiner 

God 
informasjonsflyt 

Kursing i bruk 
av verktøy 

Gi rom for å 
prøve seg 

Være et godt 
forbilde 



Hvordan få en 
samlet 

organisasjon (vi) 

Bruke hverandres 
kunnskap / erfaring 

/ kompetanse 

Åpenhet 

Diskutere 

Stå 
sammen 

Finne frem til felles 
fanesaker! Og gjøre 

noe med dem 

Skape 
stolthet 

Kompetanseheving / 
kursing 

Styrke regionsamlinger 

Skape flere treffpunkt 
både for tillitsvalgte og 

for medlemmer 

Fokus på 
kommunikasjon 

(begge veier) 

Unngå 
beslutningsvegring, 

mer handling 

Omdømmebygging 
Felles mål og 

verdier 

Regionale 
julebord  

Tydelighet 

Medbestemmelse / 
medvirkning 

Lage maler, 
idebank 

Klar visjon, gir 
felles mål 



Fremgangsmåte da det 
oppstår uenighet i 

organisasjonen 

Ivareta saklighet 
Folkeskikk 

Dialog 

Mistillitsforslag 

Ekstraordinært 
landsmøte 

Ta opp i 
fylkesstyret/hove

dstyret 

Svar på brev/mail 
med brev/mail 
(ikke i referat). 

Fylkesforeninger må 
ha mulighet til å kunne 

ha dialog med 
hverandre.  




