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RUTINEPERM 

FOR HOVEDSTYRET I NORSK FOSTERHJEMSFORENING 

 

Må ses i sammenheng med Norsk Fosterhjemsforenings tillitsvalgtperm  

(sist endret. Februar 2012) 

 

INNHOLD: 

 

1. Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter. Kap 4. Hovedstyret  

2. Honorar for Hovedstyrets medlemmer 

3. Godtgjøring for reiser til Hovedstyremøte, evt. utgifter 

4.  Innkvartering under Hovedstyremøtene  

5.  Innhold i Hovedstyreseminaret 

6.  Retningslinjer for Hovedstyrets møter  

7.  Retningslinjer for kontakt med media og media strategi  

 (ikke ferdig utarbeidet) 

8.  Retningslinjer for Hovedstyrets arbeid mellom Hovedstyremøtene 

9.  Retningslinjer for kontakten mellom kontaktperson i Hovedstyret og    

      de enkelte Fylkesforenings styrer og representasjon  

10.  Retningslinjer for fravær fra Hovedstyremøter/arbeid  

11.  Permisjonsreglement for ansatte i Sekretariatet 

12.  Arbeidsreglement for ansatte i Sekretariatet  

13.  Arbeidsavtaler og arbeidsoppgaver for den enkelte stilling i   

       Sekretariatet – 

14.   Lønnsforhandlinger for ansatte i Sekretariatet  

15.   Oversikt over avtaler Hovedstyret har gjort (Media Direct,   

        Fosterhjemskontakt, kontorlokaler)  

16.   Prosedyreliste for Landsmøtet  

17.   Rutiner ved Landsmøtet  

18.   Retningslinjer for kurslederhefte - Organisasjonsopplæring trinn 1  

19.   Retningslinjer for kurslederhefte - Organisasjonsopplæring trinn 2  

 

Vedlegg:  

Oversikt over gave abonnenter på Fosterhjemskontakt juni 2007  

Litteraturliste for studiering Hovedstyret juni 2007- april2007 

Oversikt over konti i sammendrag budsjett /resultat halv- og årsregnskap 

Vedtekter sist endret på Landsmøte 

Handlingsplan for landsmøteperioden 

Årlig tiltaksplan 

Langtidsbudsjett vedtatt på Landsmøtet 

 

 

 

 

 



 2 

1. Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter. Kap 4. 

Hovedstyret  
 

KAP. 4 HOVEDSTYRET (vedtatt Landsmøte 2011) 

 
§ 4-1  Hovedstyret skal lede foreningen og fatte vedtak i saker som ikke er tillagt 

 annet organ. 
 

§ 4-2   SAMMENSETNING 

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. 

 

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

               dobbeltstemme.   
      

§ 4-3   HOVEDSTYRETS OPPGAVER 

 a)  Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og 

  Handlingsplan. 

 b) Vedta Årsberetning samt Årsbudsjett og Langtidsbudsjett med bakgrunn i  

                        Handlingsplan. 

               c) Ivareta kontakt og samarbeid med Fylkesforeninger. 

 d)  Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter. 

 e)  Motivere til, og styrke samarbeidet mellom Fylkesforeningene. 

 f) Fremme forslag til Handlingsplan med Langtidsbudsjett og Årsberetning. 

               g) Forberede og fremme saker og gi sin innstilling til Landsmøtet.  

 h) Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i Sekretariatet.  

 i) Nedsette komiteer for å ivareta nærmere definerte oppgaver, og   

  utarbeide mandat for disse. 

 j) Fatte vedtak i konflikter i Fylkesforeningene dersom disse ikke 

   lar seg løse på annen måte. Et slikt vedtak vil være bindende for begge parter. 

 k) Inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger. 

 l) Holde oversikt over organisasjonsleddenes engasjement i private.        

                        organisasjoner, stiftelser m.v. 

    m) Hovedstyret fastsetter selv nærmere retningslinjer for sitt arbeid, og kan 

  opprette og delegere myndighet til underutvalg.     

 

 § 4-4 MØTER 

 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. 

 Det føres protokoll fra Hovedstyrets møter. Protokollen legges frem for  

 godkjenning i det påfølgende styremøte. 

 
§ 4-5 LEDERKONFERANSE 

Hovedstyret avholder en lederkonferanse hvert år. Lederkonferansen drøfter aktuelle 

organisasjonsmessige og faglige saker etter forslag fra Hovedstyret, 

Fylkesforeningene og Sekretariatet. Lederkonferansen er åpen for nestledere. 
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2. Honorar for hovedstyret 2012 - 2013 

 
Vedtatt på Landsmøtet i oktober 2011 

 

Hovedstyret 

Styreleder: 60.000,- kr. pr år 

 

Nestleder: 20.000,- kr. pr år 

 

Styremedlemmer: 20.000,- kr. pr år 

 

Varamedlemmer: 2.000,- kr. pr møte de deltar på. 

 

Ordinær godtgjøring: 1.000,- kr. i telefonpenger til alle medlemmer og varamedlemmer. 

 

Utbetales 10. juni og 10. desember hvert år 

 

Tapt arbeidsfortjeneste: 

Det settes opp en pott for tapt arbeidsfortjeneste for viktige møter på 100.000,- kr. pr år 

 

Hovedstyresak i juni 2007 

Sak 86/07: Retningslinjer for tapt arbeidsfortjeneste for Hovedstyrets tillitsvalgte  

Vedtak: 

Tapt arbeidsfortjeneste gis når leder skal på møte i Norsk Fosterhjemsforenings regi i 

ukedager. 

Hovedstyret bestemmer hvem andre som skal kjøpes fri i hver enkelt sak der det er snakk om 

representasjon. 

Dette tas opp til behandling igjen på et senere Hovedstyremøte. 

 

Kontrollutvalg og valgkomiteens ledere: 6.000,- kr. i honorar + 1.000,- kr. i telefonpenger. 

Kontrollutvalg og valgkomiteens medlemmer: 4.000,- kr. i honorar + 1.000,- kr. i 

telefonpenger.  

 

Utbetales i desember hvert år. 

 

Styrehonorar ved fravær i valgperioden: 

 

Hovedstyresak i februar/mars 2008 

Sak 44/08: Styrehonorar i Hovedstyret for Norsk Fosterhjemsforening ved fravær i 

valgperioden. 

Vedtak: 

Når noen av Hovedstyrets medlemmer søker permisjon fra vervet på grunn av sykdom blir 

honoraret utbetalt i de første tre måneder av sykemeldingsperioden, deretter faller det bort. 

Det er en forutsetning at kopi av sykemelding sendes til Sekretariatet. 

 

Når noen av Hovedstyrets medlemmer søker permisjon av andre grunner enn sykemelding 

skal styrehonoraret falle bort i tidsrommet for permisjonen. 

 

PS! Det gjøres oppmerksom på at ved bruk av vara utbetales honorar for både vara og for fast 

medlem. 
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3. Godtgjøring for reiser til Hovedstyremøte, evt. utgifter 
 

Hovedstyret ordner selv med reisen og bestilling av billetter. 

Reisen foretas på rimeligste måter. Flybilletter må bestilles minst 3 uker på forhånd og 

primært på internett for rimelige tilbud. Det er budsjettert med at Hovedstyret reiser på 

rabatterte billetter. 

 

Ved bestilling på SAS kan kundenummer benyttes og faktura sendes direkte til Norsk 

Fosterhjemsforening.  

Kundenummer oppgis ved henvendelse i Sekretariatet. 

 

Jf vedtak i Hovedstyret, sak 03/09 opereres det med kr. 3,00 i kilometergodtgjørelse. 

 

Se også punkt 2.5 i Tillitsvalgtpermen 
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4. Innkvartering under Hovedstyremøtene  
 

Hotell: 

Til Hovedstyremøter og organisasjonskurs ordner Sekretariatet hotellbestilling.  

 

Den Fylkesforening som har påtatt seg vertskapsrollen for Landsmøtet, avgjør hvilket hotell 

som skal benyttes og foretar en forhåndsbestilling. Møtelokale for Hovedstyremøte i forkant 

av Landsmøte må bestilles. 

 

Til møter i Oslo benyttes Thon hotel Astoria i Dronningens gate 21 og Thon Hotell Spectrum 

i Brugata 7 

Evt. endringer i bestillingen /avbud, ha med ektefelle el.) må gjøres via Sekretariatet. 

 

Ved representasjon – egen bestilling – benyttes god og rimelig standard. 
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5. Innhold i Hovedstyreseminar  
 

Vedtatt på Hovedstyremøte i desember 04 og landsmøte i 2009 

 

Hovedstyreseminaret holdes på høsten vinteren/nyåret etter Landsmøtet. 

 

Deltagelse:  

Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer. 

Avtroppende Hovedstyremedlemmer kan inviteres til å delta på første del av seminaret.  

(spesielt viktig ved stor utskiftning) 

 

Formål innføring og opplæring i styreoppgaven 

Starte planlegging av oppgaver, fordeling og tidsplan og utarbeidelsen av  tiltaksplan til 

handlingsplan. 

 

Varighet fra fredag ca kl.13.00 – søndag kl.15.00 

 

Første del fredag : Presentasjon sammen med de ansatte 

 

Opplæring: 

Hva innebærer det å ha et styreverv i Norsk Fosterhjemsforening 

Taushetsplikt 

Økonomi (hvordan lese og forstå månedsregnskap, årsregnskap, budsjett, likviditetsbudsjett ( 

gjennomgang av/ med revisor tilstede) 

Personalansvar – arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, tariffavtalen KS 

  

Rutiner og informasjon  

Rutineperm for Hovedstyret 

Tillitsvalgtsperm 

Hva er Norsk Fosterhjemsforening medlem av – knyttet til (Barnvernsambandet, Nofca, Ifco, 

KS Bedrift, Forum for Barnekonvensjonen, Frivillighet Norge, Studieforbundet næring og 

samfunn) 

 

Arbeidsform 

Kommunikasjon innad i Hovedstyre – taushetsplikt 

Norsk Fosterhjemsforening som èn helhetlig organisasjon; kommunikasjon mellom leddene 

Hovedstyret – Sekretariatet – Fylkesforeningene,  tilbakemeldinger  

 

Oppgaver 

Landsmøtet - gjennomgang av protokoll, arbeidsoppgaver og evaluering  

Organisasjonskurset, program og arbeidsfordeling  

Handlingsplan for NORSK FOSTERHJEMSFORENING - utarbeidelse av tiltaksplan, 

fordeling av arbeidsoppgaver, prioriteringer 
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6. Retningslinjer for Hovedstyrets møter  
 

Saksliste med saksutredning til HS møter skal legges ut på intranett innen en uke før møtet. 

 

Innkalling, saksliste og saksutredning til HS møter legges ut på intranett til Hovedstyrets 

medlemmer og varamedlemmer, med kopi til kontrollutvalget, valgkomiteen og revisor. 

 

Saksliste med saksutredning legges ut på intranett.til Fylkesstyrene. 

 

Regionansvarlig i Hovedstyret ringer de Fylkesforeningene de har fått tildelt ansvar for forut 

for HS møtene –  se også kap. 8 

 

Hovedstyremøter ledes av leder / nestleder. 

 

Dagsorden/ tidsplan og saksdokumenter klargjøres ved møtestart. 

 

Generalsekretæren er sekretær for Hovedstyret , og skriver protokoll  fra møtene.  

Protokoll  sendes ut  1-2 dager etter møtet til merknad til de som var tilstede på møtet. Send 

merknader til protokoll med frist for tilbakemelding innen 2 dager. 

  

Alle HS møter avsluttes med en møteevaluering. 

 

Hvis det kommer opp viktige saker som må behandles i perioden mellom møter kan 

ledere/nestleder innkalle til telefonmøter. 

 

B-SAKER: 

Personalsaker – saker som handler om personvern 

B- saker  - egen nummerrekke uavhengig av saksnummer for ordinære saker 

Egne protokoller føres – oppbevares i arkivskap for personalsaker i Sekretariatet 

Saksdokumenter sendes ikke på mail (evt. leveres ut på møtet) 

Skal bare til Hovedstyrets medlemmer  

Leveres tilbake etter møtet 
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7. Retningslinjer for kontakt med media og media strategi  
 

Uttalelser til media. 

Hovedstyrets talsmann til media er leder. I leders fravær kan nestleder uttale seg. Uttalelser til 

media skal avspeile organisasjonens vedtatte politikk, og så langt det er råd bygge på vedtak 

gjort i organisasjonen. 

Hovedstyrets øvrige medlemmer kan uttale seg til lokale media som ledd i informasjons og 

markedsføringsvirksomhet. Her må alltid ” medlem i Norsk Fosterhjemsforenings 

Hovedstyre” brukes som tittel. 

 

For Norsk Fosterhjemsforening kan også Generalsekretær eller den Gs bemyndiger, uttale seg 

til pressen på faglig grunnlag med henblikk på informasjons- og markedsføringsvirksomhet. 
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8. Retningslinjer for regionsansvarlig i Hovedstyret 
 

Målsetting for at det er en kontaktperson i Hovedstyret for hver Fylkesforening: 

Norsk Fosterhjemsforening skal fremstå som en enhetlig organisasjon med Fylkesforeninger. 

Det skal være god flyt av informasjon mellom foreningens ledd. 

Kontaktpersonen skal minske eventuell avstand mellom Fylkesforening og Norsk 

Fosterhjemsforening sentralt 

Jf. vedtektene for Hovedstyrets oppgaver § 4-2 og  § 4-3 c, j, l 

1. Kontaktpersonen vedtas på Hovedstyrets første møte etter et Landsmøte 

Fylkesforeningene i hver region får samme kontaktperson, fortrinnsvis 

Hovedstyremedlemmet fra egen region. 

2. Kontaktpersonen skal få tilsendt fra hver Fylkesforening,: 

 årsmøtepapirer  

 styreprotokoller  

  medlemsblad. 

3. Hvis ikke kontaktpersonen mottar dette, skal kontaktpersonen påse om det holdes 

styremøter og årsmøte.  

4. Forut for hvert Hovedstyremøte skal kontaktpersonen kontakte foreningens leder 

(nestleder, annet styremedlem) 

Innhold samtalen: 

Informasjon fra Fylkesforeningenes arbeid – framdrift aktivitetsplan 

Evt. spørsmål fra Fylkesforeningen til Hovedstyrets saksliste og brev fra Sekretariatet 

Evt. oppfølging av saker fra Norsk Fosterhjemsforening sentralt til behandling i 

Fylkesforeningene   

Hvis kontaktpersonen har meldt avbud til Hovedstyremøte skal allikevel denne 

telefonkontakt tas og informasjon overbringes til enten Norsk Fosterhjemsforenings 

Leder eller Generalsekretær. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre skal det gis beskjed 

så en annen i Hovedstyre kan gjennomføre denne telefonrunden. 

5. Kontaktpersonen skal bestrebe seg på å være tilstede på Fylkesforeningenes årsmøte, i 

hvert fall når det er jubileum. 

6. Hvis Fylkesforeningen ikke sender inn nødvendig styremøte/årsmøtepapirer til 

Sekretariatet skal kontaktpersonen ta opp dette med den aktuelle forening jfr. 

Hovedstyrets vedtak i sak 119/07 og vedtektenes § 2-5 

7. Kontaktpersonen skal bistå Fylkeforening ved eventuell konflikt innad i styret. 

8. Vara trer inn i alle områder for den som er syk 
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9. Retningslinjer for fravær fra Hovedstyremøter/arbeid  

 
Det kan i særskilte tilfeller gis tidsavgrenset permisjon fra Hovedstyret. 

Permisjon kan gis på personlig grunnlag, eller på grunn av uforventet stor arbeidsbelastning. 

Permisjon søkes skriftlig, og behandles i første Hovedstyremøte, eventuelt i ekstraordinært 

telefonmøte. 

Et Hovedstyremedlem kan be om å bli løst fra sitt tillitsverv, med begrunnelse. 

Ved sykdom, eller annen akutt situasjon må Hovedstyremedlemmet melde fra til Sekretariatet 

hvis det er behov for en time-out. Sekretariatet kommuniserer til resten av Hovedstyret.  

 

Ytterligere vedtak? 
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10. Permisjonsreglement for ansatte i Sekretariatet  
  

Vedtatt på Hovedstyremøtet 17. april - 19. april 1997.(må revideres) 

 

1.0 Reglementets omfang, lønnsansiennitet, feriepenger, pensjonsmedlemskap, 

 avgjørelsesmyndighet, klage. 

1.1 Reglementets omfang 

Reglementet gjelder alle arbeidstakere i Norsk Fosterhjemsforening som er i et fast 

forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid. 

 Reglementet gjelder ikke konsulenter o.l som en kjøper avtalt tjeneste hos. 

 

1.2 Generelle begrensninger 

Det må tas hensyn til økonomiske og personellmessige begrensninger ved 

behandling/avgjørelse av søknader. 

 

1.3 Lønnsansiennitet 

 Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. Det 

 samme gjelder sykepermisjon inntil 1 år og tvungen verneplikt. 

Permisjon for å utføre offentlige ombud og ombud i arbeidstakerorganisasjonene 

medregnes i lønnsansienniteten. 

 Ulønnet utdanningspermisjon medregnes med inntil 1 år, når utdanningen har 

 betydning for vedkommendes arbeid i foreningen. 

 

1.4 Feriepenger 

For syke- og svangerskapspermisjoner, samt pliktig militærtjeneste, vises til ferielovens 

§ 10, jfr. folketrygdens bestemmelser. 

 Ved lønnet permisjon medregnes inntil 3 måneder i feriepengegrunnlaget. 

Lønnede permisjoner ut over 3 måneder medregnes i feriepengegrunnlaget dersom det 

ikke er fattet vedtak om det motsatte. 

 

1.5 Pensjonsmedlemsskap 

 Arbeidstaker som er innvilget permisjon med lønn oppebærer sitt 

 pensjonsmedlemsskap. 

 

 Arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn 1 måned, 

 meldes ut av pensjonsordningen. Arbeidstakeren vil samtidig få tilbud om frivillig 

 medlemsskap etter de regler som gjelder i de respektive forsikringsselskaper/-

 pensjonskasser. 

 

1.6 Avgjørelsesmyndighet 

 a) Avgjørelsesmyndighet av permisjonssøknader fremgår av hvert punkt. 

 I tillegg gjelder følgende: 

 b) Generalsekretæren gis fullmakt til å innvilge permisjon m/lønn i inntil 5 dager.  

 c) Tvilsspørsmål legges frem for Arbeidsutvalget. 

 d) Avslag på permisjonssøknader skal begrunnes. 

 

1.7 Klageadgang 

 a) Vedtak fattes av generalsekretæren kan påklages til Arbeidsutvalget. 

 b) Vedtak fattet av Arbeidsutvalget kan påklages til Hovedstyret. 

 c) Ved klage gjelder ellers reglene i forvaltningslovens kap. VI. 

 

 BÅDE  SØKNADER  OM  PERMISJON  OG  KLAGE  SENDES  TJENESTEVEI. 
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 Når foreningen har utarbeidet opplærings-/utviklingsplan for de ansatte legges 

 Hovedavtalens kap. 7 til grunn. Inntil da gjelder følgende: 

 

2.0 Utdanningspermisjoner 

2.1 Grunnutdanning 

 a) Med grunnutdanning foreslås den allmenn- og fagutdanning som kreves i  

   vedkommendes stilling. 

 b) Permisjon uten lønn kan innvilges inntil 1 år for slik utdanning. 

 Avgjørelsesmyndighet  Arbeidsutvalget. 

 

2.2 Etterutdanning 

 a) Med etterutdanning forstås en ajourføring av kunnskaper slik at personalet til en  

  hver tid er i stand til å løse sine oppgaver som følge av endret teknikk/utstyr, 

  bestemmelser, forskrifter m.v. 

 b) Permisjon med hel eller delvis lønn når utdanningen skjer som følge av de behov 

  foreningen til enhver tid har for ajourføring innen vedkommendes stilling. 

 c) Bindingstid kan avtales, se pkt. 2.5. 

 Avgjørelsesmyndighet  Arbeidsutvalget 

 

2.3 Videreutdanning  

 a) Med videreutdanning forstås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere   

 arbeidstakeren ut over det som trengs i nåværende stilling. 

 b) Permisjon kan innvilges for arbeidstakere som har vært ansatt i minst 2 år i  

  foreningen. Slik permisjon innvilges uten lønn. 

 Avgjørelsesmyndighet  Arbeidsutvalget 

 

2.4 Eksamen 

 a) Arbeidstaker som avlegger eksamen innvilges permisjon med lønn for   

  eksamensdag- (ene). 

 

 b) I tillegg innvilges 2 lesedager forut for hver eksamensdag. Det er en forutsetning at 

de 2 lesedagene avvikles umiddelbart før eksamen.   

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

2.5 Plikttjeneste/bindingstid/refusjon 

 a) Plikttjeneste er den tid som arbeidstaker pålegges å gjøre foreningen etter endt 

  utdanning, og er bare aktuell i de tilfeller foreningen yter økonomisk støtte (lønn, 

  stipend, kursavgifter, oppholdsutgifter). 

 b) Plikttjeneste kan avtales dersom det innvilges støtte som tilsvarer minst 3 

månedslønner. Plikttjeneste fastsettes til maks 2 år, jfr. Hovedavtalens pkt. 7.8. 

 c) Slutter arbeidstakeren før plikttjenesten er utført, skal den forholdsmessige del av 

  den økonomiske støtten tilbakebetales. 

 Avgjørelsesmyndighet  Arbeidsutvalget. 

 

3.1 Opplæringstiltak i henhold til vedtatt opplæringsplan 

 For deltakelse i henhold til vedtatt opplæringsplan innvilges permisjon med lønn. 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

3.2 Kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene 

 For deltakelse på kurs arrangert av organisasjoner som foreningen har inngått tariff- 

 avtale med, kan innvilges permisjon med hel eller delvis lønn. 

 Det er en forutsetning at kurset har et innhold som gir arbeidstakeren en opplæring 

 av betydning for vedkommendes arbeid i foreningen, eller som tillitsvalgt. 



 13 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

3.3 Fagkurs/konferanser 

 For deltakelse i faglige kurs/konferanser innvilges fri med lønn og eventuelt dekning 

 av utgifter. 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

4.0 Velferdspermisjoner 

 Velferdspermisjoner med lønn, etter pkt. 4.1 - 4.10 nedenfor, kan maksimalt innvilges 

 for 10 dager. Fri ut over 10 dager innvilges som ulønnet permisjon. 

 

 Følgende norm kan nyttes ved innvilgelse av permisjon med lønn: 

4.1 Ved alvorlig sykdom 

 Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie (ektefelle, samboer, foreldre, besteforeldre, 

 barn, søsken) eller andre som står arbeidstakeren nær: inntil 5 dager. 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

4.2 Ved dødsfall 

Ved dødsfall i nærmeste familie (se pkt. 4.1) og andre som har stått arbeidstaker nær: 

Inntil 3 dager event. med tillegg av nødvendige reisedager. 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

4.3 Tilvenning av barn i barnehage/skolestart 

 For tilvenning av barn i barnehage: Inntil 3 dager. 

 For tilvenning av barn i 1. klasse gis permisjon inntil 1 dag, som kan deles på 

 førskoledager på våren og første skoledag på høsten. 

 

 Permisjonsretten gjelder en av foreldrene. 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren. 

 

4.4 Eget bryllup 

 For eget bryllup: 1 dag. 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

4.5 Husbygging og istandsetting av eget hus/leilighet 

 a) Inntil 2 dager. 

 b) Byggepermisjon kan gis bare en gang, og ikke for bygging av sommerhus og tilbygg 

eller reparasjon av bestående hus. 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

4.6 Flytting 

 Ved endring av bosted uten endring av tjenestested: 1 dag. 

 Bestemmelsen gjelder også ved flytting internt i rekkehus m.v. 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

4.7 For deltakelse i større idrettsarrangementer 

 Internasjonale idrettsarrangement, landskamper o.l: Inntil 5 dager. 

 Ordningen praktiseres også for ledere. 

 Finale i Norgesmesterskap: Inntil 2 dager. 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

4.8 Feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender 

 Inntil 2 dager. 
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 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

4.9 Andre velferdspermisjoner 

 Undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og andre private 

 gjøremål må så vidt mulig legges i fritiden. 

 Permisjon med lønn kan imidlertid innvilges for andre velferdsmål, eventuelt ved 

 analogisk anvendelse av foranstående bestemmelser, hvor det finnes rimelig. 

 

4.10 Sykdom - svangerskap - adopsjon - amming - omsorg for barn under 12 år 

 Det vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 8, Folketrygdens kap. 3 og 

 Arbeidsmiljølovens kap. 8. 

 

4.11 Redusert arbeidstid av helsemessige, sosiale eller andre viktige velferdsgrunner 

 Det vises til Arbeidsmiljølovens § 46 A. 

 Avgjørelsesmyndighet  Arbeidsutvalget. 

 

5.0 Permisjon for utføring av tillitsverv 

5.1 Offentlige tillitsverv 

 a) Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov eller hjemmel i 

  lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitner. 

 b) Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager pr. år for å utføre 

offentlige tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan utføres utenfor arbeidstid. 

 c) Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig 

  tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden. 

 

 d) For offentlig tillitsverv på deltid, innvilges permisjon med forholdsmessig lønn. Det 

  vises spesielt til pkt. 1.2. 

 Avgjørelsesmyndighet a og b  Generalsekretæren  c og d  Hovedstyret 

 

5.2 Politisk arbeid - nominasjonsmøter 

 a) Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, 

 sametingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn. 

 b) Arbeidstaker som er valgt som medlem av partiorgan på fylkesplan eller høyere nivå 

innvilges permisjon med lønn inntil 2 dager pr. år for deltakelse i møte. 

 c) Arbeidstaker som blir valgt til utsending til sitt partis fylkesårsmøte, landsmøte o.l. 

  får fri med lønn møtedagene pluss nødvendig fri til reise. 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 

 

5.3 Tillitsverv i arbeidstakerorganisasjonene 

 a) I den utstrekning det er påkrevet, gis tillitsmenn nødvendig fri med lønn for å utøve 

  sine tillitsfunksjoner, jf. Hovedavtalen. 

 b) Ved deltakelse i lokale, fylkesvise og sentrale forhandlinger innvilges permisjon med 

lønn.   

 c) For deltakelse i distriktsstyre, landsstyre og landsmøter innvilges permisjon med 

  lønn inntil 10 dager. 

 d) Om kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene vises til pkt. 3.2. 

 e) Arbeidstaker som velges til fastlønnes tillitsvalgt eller ansettes i sin organisasjon 

  innvilges permisjon uten lønn i inntil 4 år. Jfr. Hovedavtalen. 

 Avgjørelsesmyndighet a-b-c og d  Generalsekretæren  e  Hovedstyre 

 

5.4 Andre tillitsverv 

 For utførelse av andre tillitsverv kan etter konkret vurdering innvilges permisjon 

 a) uten lønn b) med lønn. 

 Avgjørelsesmyndighet a  Generalsekretæren  b  Arbeidsutvalget 
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6.0 Diverse permisjonsbestemmelser 
6.1 Overgang til ny stilling 

 a) Som hovedregel innvilges ikke permisjon ved overgang til fast stilling utenfor 

  foreningen. 

 b) Permisjon i inntil 1 år kan vurderes dersom det dreier seg om et vikariat/engasjement 

som gir arbeidstakeren en faglig utvikling som er til nytte for foreningen.   

 c)  Videre kan arbeidstaker som har vært ansatt sammenhengende i minst 5 år,  

  innvilges permisjon i inntil 1 år ved overgang til ny stilling. 

 Avgjørelsesmyndighet  Hovedstyret 

 

6.2 Permisjon for deltakelse i internasjonalt arbeid 

 Foreningen kan innvilge permisjon uten lønn i inntil 2 år for arbeidstaker som skal  

 arbeide i norske hjelpetiltak i utviklingsland. 

 Avgjørelsesmyndighet  Hovedstyret. 

 

6.3 Deltakelse i hjelpekorps 

Arbeidstakere som er knyttet til hjelpekorps innvilges permisjon med lønn i forbindelse 

med utrykning til hjelp for nødstilte. 

 Avgjørelsesmyndighet  Generalsekretæren 
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11. Arbeidsreglement for ansatte i Sekretariatet 
 

Hovedstyrevedtak 45/98 

1. Kontoret har åpningstid fra kl. 09.00 – 15.00. Sekretariatet skal være betjent i 

åpningstiden. 

 

2. Den daglige arbeidstid er 7,5 inkludert spisepause. 

 

3. Arbeidstiden skal legges innenfor kl. 07.00 – 17.00. Det praktiseres fleksitid med 

kjernetid mellom kl. 09.00 – 15.00. Med kjernetid menes den tid hvor den ansatte skal 

være til stede i Sekretariatet 

 

4. Norsk Fosterhjemsforening holder stengt julaften og nyttårsaften. 

 

5. Avspasering, ut over fleksitid skal forelegges og godkjennes av generalsekretær på 

forhånd. Avspasering skal tilpasses den enkeltes arbeidssituasjon og Sekretariatets 

arbeid for øvrig. Lister over fleksitid leveres generalsekretær i slutten av hver måned. 

Etter avtale med generalsekretær kan opptjente pluss –timer avspaseres etter følgende 

regler: 

- Det kan overføres 20 timer pr. måned. Pluss timer over 20 timer slettes hver 

måned. Maksimalt kan man avspasere inntil 3 dager sammenhengende per 

måned. 12 dager per år.  

- Ved fravær som fører til minustid utover 10 timer, foretas trekk i lønn. 

- Avspasering av opparbeidet pluss tid kan bare avtales fra gang til gang. Det er 

derfor ikke anledning til å inngå bindende avtaler om avspasering av plusstid. 

- Det er anledning til å avspasere plusstid i for eller etterkant av ferier etter 

avtale med generalsekretær og så fremt driften tillater det. 

 

6. Overtid skal godkjennes på forhånd av generalsekretær. Liste over overtid leveres til 

generalsekretær i slutten av hver måned. Overtidsgodtgjøring følger reglene i 

Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven. Per 1. september og per 1. februar skal all 

overtid være gjort opp i form av utbetaling eller avviklet avspasering. 

 

7. NB! Godtgjøring for pålagt deltagelse på kurs, møter og representasjon ut over 

ordinær arbeidstid skal avtales på forhånd i det enkelte tilfelle. 

 

8. Godkjent kjøring med egen bil i arbeidet godtgjøres med kr. 3,00 per km jf vedtak i 

Hovedstyret, sak 03/09. Det samme gjelder for diettgodtgjøring. 

 

9. I tillegg til fast lønn, har de ansatte fri pensjons ordning. 

 

10. Ansatte i Norsk Fosterhjemsforening kan ikke påta seg ekstraarbeid fra andre 

arbeidsgivere uten samtykke fra Hovedstyret. 

 

11. Det vises for øvrig til stillingsbeskrivelse og arbeidskontrakt for den enkelte. 
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12. Arbeidsavtaler og arbeidsoppgaver for den enkelte 

stilling i Sekretariatet  
 

Generalsekretær, fagkonsulent, organisasjonssekretær, regnskapsfører (40 %) og sekretær 

(20 % stilling). 

 

Eget vedlegg  
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13. LØNNSFORHANDLINGER FOR ANSATTE I 

SEKRETARIATET 
 

Vedtatt på Hovedstyremøte i desember 2001 

 

KS Bedrift er Norsk Fosterhjemsforenings arbeidsgiverorganisasjon. Det innebærer at vi 

følger deres tariffavtale. 

 

Det er ingen plasstillitsvalgt i Sekretariatet.  

 

Generalsekretæren har i september/oktober hvert år samtaler med de ansatte vedr. lønn hvor 

eventuelle lønnskrav fremmes. 

Vurderingsgrunnlag: 

-    resultat av et evt. sentralt tariffoppgjør 

- endrede arbeidsoppgaver 

- mer formell kompetanse 

- engasjement /arbeidskapasitet 

 

Forslag fra generalsekretæren med begrunnelse legges fram for Hovedstyret. 

Evt. lønnsforhøyelse gjøres gjeldende fra 1.1 det kommende år. 

 

Hovedstyret utarbeider egne rutiner for lønnsforhandlinger med generalsekretæren. 
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14. Oversikt over avtaler Hovedstyret har gjort  
 

Firma Kontraktsinngåelse Oppsigelse Avtaleperiode 

Centrum vinduspuss og 

rengjørings byrå 

(daglig rengjøring – 1 dag i 

uka) 

 

 

31.08.03 Gjensidig 6 

kalendermåneder 

før utløp av 

avtalen 

 

DFV Renhold AS 

(vinduspuss 2 ganger i året) 

   

SAS-reisekonto 

Nr: 36148788019029 

26.01.2006 Utløpsdato: 

2010/01  

fornyes automatisk 

med 2 år ved 

utløp. Ingen 

oppsigelsesfrist 

E-distribusjon Norge 

(Norsk Fosterhjemsforening`s 

web side) 

25.05.2007 2 måneder før 

avtaleperiodens 

utgang.  

Avtalen forlenges 

automatisk med 2 

år om gangen etter 

avtalens utløp 

Ødegaard 

(Norman antivirus) 

29.04.09  3 år (7 lisenser) 

Ødegaard 

(nettsupport avtale) 

 Skriftlig 

oppsigelse 1 mnd 

før avtalens utløp 

01.01.09-31.12.09 

Amesto Solutions 

(brukerstøtte avtale på 

program Visma Business og 

lønn) 

 Skriftlig 

oppsigelse 3 mnd 

før avtalens utløp 

01.01.09-31.12.09 

Office 

(serviceavtale kopimaskin) 

Betaler også for leie av 

kopimaskin 

02.07.2007 Gjensidig 3 

måneder. Avtalen 

fornyes automatisk 

02.07.09-01.07.10 

Media Direct 

(annonser Fosterhj.kontakt) 

28.01.2008  01.01.09-31.12.11 

evt. fornyelse må 

være sluttført 

innen utgangen av 

2010 

KS Bedrift   01.01.09-31.12.09 

If Europeiske reiseforsikring   01.02.09-31.01.10 

Haraldsen 

(leiekontrakt for lokaler) 

22.12.1995  Frem til 01.01.11 

Fornyelse sendes 

skriftlig 6 mnd før 

kontrakt tidens 

utløp 

 

Utleie Utleieperiode Oppsigelsestid 

Sentrum Logopedi 01.06.2007 – 01.01.2011 3 måneder 

Norsk Barnevernsamband 01.01.2006 – 31.12.2011  6 måneder 
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16. Prosedyreliste for Landsmøtet  
 

 

OPPGAVER ANSVARLIG  UTFØR

T 

 

Før møtet: 

Vedtak om vertskap for Landsmøtet (Fylkesforening) Hovedstyret/Landsmøtet  

Vedtak om tidspunkt Hovedstyret/arrangør  

Hotell avgjørelse / forhåndsbestilling Arrangør/Fylkesforening  

Avklare hilsningstaler med invitasjoner, invitasjon av 

eventuelle gjester 

Hovedstyret  

Vedtak om tema - fagdel – omfang Hovedstyret  

Oppsett av gjesteliste Sekretariatet  

Budsjett Landsmøtet  

foredragsholdere/eventuell deltakeravgift 

Hovedstyret  

Avtale med foredragsholdere/tidspunkt/honorar Sekretariatet  

Invitere lokale gjester til åpning (ordfører e.l.) Arrangør  

a) Kunstnerisk innslag ved åpningen 

b) Eventuell tur/utflukt lørdag 

Arrangør  

Invitasjon med nødvendige opplysninger til gjester Sekretariatet  

Melding til Fylkesforeningene om Landsmøtet med 

tidsfrist for innsendelse av saker (10 uker før) 

Sekretariatet  

Oversikt over antall representanter Fylkesforeningene kan 

sende på Landsmøtet 

Sekretariatet  

Påmelding til Landsmøtet 

Påmeldingsskjema for representanter, vararepresentanter, 

observatør, Hovedstyre, Kontrollutvalg og Valgkomite. 

Sekretariatet 

 

 

Opplysninger ang. Landsmøtet og fagdelen 

publiseres i Fosterhjemskontakt 

Sekretariatet  

Landsmøtesaker i henhold til vedtektene (program), 

forslag til Landsmøtefunksjonærer 

Hovedstyret  

Innkalling med saksliste og saksdokumenter 

Opplysninger om reisemåte, hotell 

Sekretariatet  

Avklare med hotellet vedr.: 

- Hotellbestilling – antall rom (plenum + grupperom)  

- avtaler vedr. kaffepauser, tids- 

  punkt for måltider, oppgjør  

- kopieringsmuligheter / avklare kostnader 

- skaffe kursmapper, kulepenner, papir 

Sekretariatet  

Lage deltakerliste Sekretariatet  

Navneskilt, bordskilt og klubbe, stemme- og forslag-

sedler + stemmeseddel ved håndsopprekning  

Sekretariatet  

 

Innhold i Landsmøtemappen: 

- stemme og forslagssedler, nummerlapper 

- oppdatert deltakerliste, navneskilt, reisefordelings- 

  skjema 

Sekretariatet 

 

 

Ekstra sett med sakspapirer Sekretariatet  

Gaver til gjester, hilsningstalere, eventuelle 

foredragsholdere 

Arrangør/Fylkesforening  

Gaver til ”avtroppende tillitsvalgte” Maks kr. 300,- per Sekretariatet  
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person. Jfr. Hs vedtak 96/08 

Eventuelt sanger under middagen lørdag 

Eventuelt toastmaster middagen lørdag 

Ansvar for festmiddag og evt. dans 

Arrangør  

Pressen: 

- utsendelse av pressemelding i forkant og etterkant av  

  Landsmøte 

- kontakt med lokalpressen 

- avtale med pressen på selve Landsmøtet   

 

Hovedstyret/Sekretariatet 

 

Hver Fylkesforening 

Arrangør 

 

Gjennomføring under møtet: 

Klargjøring av Landsmøtemapper Arrangør i samarbeid  

med Sekretariatet 

 

Registrering av deltakerne, utlevere mapper Arrangør i samarbeid 

med Sekretariatet 

 

Stand/bord for Sekretariat 

- for salg av egenprodukter 

- utstilling av bøker 

- legge ut bestillingssedler 

- annet informasjonsmateriell 

Sekretariatet/arrangør  

Noe til innsamling av stemmesedler Arrangør  

Administrere åpningen 

- introduksjon og gaveutlevering 

Arrangør  

Praktisk koordinator (hotell) + Tekniske hjelpemidler Arrangør/Sekretariatet  

Gjennomføring av Landsmøtesaker Møteledere/Hovedstyret  

Landsmøteprotokollen skrives på Landsmøtet Sekretærene  

Festmiddag Arrangør  

Avslutning Arrangør/Hovedstyret  

Arbeid etter møtet: 

Pressemelding fra Landsmøtet Redaksjonskomiteen  

Utskrift/underskrift av Landsmøteprotokollen Sekretariatet/Møteleder  

Utsendelse av Landsmøteprotokollen Sekretariatet  

Hotell oppgjør 

- reiseregninger, reisefordeling 

Sekretariatet  

Evaluering Hovedstyret/arrangør/ 

Sekretariatet 
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17. Rutiner ved Landsmøtet  
 

Behandlet på Hovedstyremøte 13. - 14. april 1996.  

       

 INTERNE RUTINER VED:   
 Forberedelse/gjennomføring/oppfølging. 

 

1. Forberedelser 

 Før møtet: 

 Bestilling av overnatting, møterom, skrivemapper m/papir, kaffepause med eller 

uten kaker og klokkeslett for lunsj/middag skal gjøres umiddelbart etter at dato for 

møtet er satt.   

 Sakspapirene skal være ferdig ca 5 dager før utsendelse 

 Innkalling med sakspapirer sendes senest 6 uker før møtet, til Fylkesforeninger, 

  representanter, observatører og evnt. gjester 

 Protokollen som skal skrives under møtet, må forberedes av sekretærene i 

samarbeid med Sekretariatet     

 Gjester skal inviteres (Avklares i Hovedstyret) 

 Reisefordelingsskjema og reiseregninger skal tas med 

 Påmeldingsskjema, utregning av tilleggsrepresentanter, informasjon fra    

hotellet (priser, beliggenhet) 

 Navneskilt, bordkort, klubbe, stemmesedler 

 PC med printer skal være med 

 Gaver til innledere og de tillitsvalgte som fratrer sine verv og andre aktuelle 

 Ekstrasett med sakspapirer skal pakkes 

 Felles reise??? (drosje, minibuss) 

 Utsendelse av pressemelding (Avklares i Hovedstyret) 

 Bordkort med hva de er (representant, observatør, gjest osv.) og Fylkesforeningen  

de tilhører, settes frem på plassene 

 

2. Gjennomføring 

 Under møtet: 

 Navneskilt deles ut ved registrering og stemmesedler legges frem  

 Protokollen skal skrives av sekretærene i samarbeid med Sekretariatet, og  

     ferdiggjøres - om mulig deles ut til delegatene ved avslutningen  

 Stand for utstilling, salg, bestillingssedler 

 Evnt. papirer som ikke er sendt, legges fram på plassene/møterommet.  

 Foredrag/Workshop 

 

3. Oppfølging  

 Etter møtet: 

 Pakking av saker som skal være med tilbake 

 Oppfølging av saker (knfr. Protokollen) 

 Takke brev til de som har vært vertskap på landsmøtet 

 Pressemelding sendes (Avklares i Hovedstyret) 
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18. Retningslinjer for kurslederhefte   

      Organisasjonsopplæring trinn 1 
 
Utarbeidet av opplæringsleder Morten Johansson, Oslo, oktober 2004 

 

Innledning – til kursleder 

Dette kompendiet er ment som en mal for kursleder som skal holde organisasjonskurs, trinn 1. 

Innholdet er bygget opp i tråd med vedtak på Landsstyremøtet 2004.  

 

Forutsetningen for en organisasjons fungering er den enkelte tillitsvalgtes grunnleggende 

kunnskap om organisasjonen, oppbygning, vedtekter samt ferdigheter i/evne til å fungere som 

en del av et styre i en demokratisk organisasjon. De tillitsvalgte er organisasjonens ansikt utad 

og de som skal drive organisasjonen fremover. Denne forutsetningen må legges i trinn 1, og 

det er derfor viktig at kursleder forholder seg til temaene nevnt i kompendiet som et 

obligatorisk pensum. 

 

Temaene skal berøres i løpet av trinn 1, mens måten dette presenteres på og hvor stor vekt 

man legger på de ulike temaene vil kunne variere. Utover det som er nevnt spesifikt i 

kompendiet er Tillitsvalgtmappen en tillitsvalgts viktigste arbeidsredskap. Fra 

Tillitsvalgtmappen skal følgende kapitler (med evt. underkapitler) gjennomgås i løpet av 

kurset: 1.1 Fakta om Norsk Fosterhjemsforening, 2.1 møteforberedelse, 3.3 Retningslinjer for 

rådgivningstjenesten. 

Dette kommer i tillegg til innholdet beskrevet i kompendiet. 

 

Det anbefales utstrakt bruk av gruppeaktiviteter, da organisasjonskurset er ment å være et 

arbeidsseminar. Deltakeraktivitet er derfor viktig. 

 

Som vedlegg til kompendiet ligger organisasjonskartet for Norsk Fosterhjemsforening, et 

organisasjonskart som viser hvilket nivå i Norsk Fosterhjemsforening som samarbeider med 

hvilket nivå i det statlige barnevernet samt lysark tilpasset hvert enkelt kapittel. 

 

Organisasjonens oppbygning 

Norsk Fosterhjemsforening er en frivillig og demokratisk oppbygget organisasjon, som er 

uavhengig av politiske partier og trossamfunn. Det innebærer at foreningen følger vanlige 
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demokratiske spilleregler, at det foretas valg til alle foreningens tillitsverv og at foreningens 

arbeid er tuftet på flertallsvedtak fattet i foreningens lovlige organer. 

Se organisasjonskart. 

 

Foreningens øverste organ er Landsmøtet, som holdes hvert annet år. Representasjonen på 

Landsmøtet bestemmes av det registrerte medlemstallet i hver Fylkesforening. Alle 

Fylkesforeninger med eget styre har en representant + en representant for hvert påbegynte 50. 

medlem. I tillegg møter Hovedstyret, generalsekretær og en representant for de ansatte.  

Landsmøtet behandler saker som budsjett, regnskap, handlingsplan, kontrollutvalgets rapport, 

vedtektsendringer, valg til Hovedstyret, kontrollutvalg og valgkomité, og kan i tillegg 

behandle saker av mer prinsipiell betydning eller som har store økonomiske eller praktiske 

konsekvenser for foreningen. Vedtak fattet av Landsmøtet er bindende for alle ledd i 

organisasjonen. 

 

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

saker som handler om Norsk Fosterhjemsforening, med unntak av lokale forhold som primært 

er Fylkesforeningenes ansvar. Hovedstyret består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer. I 

tillegg velges 4 varamedlemmer til Hovedstyret. Fra 2005 skal Hovedstyret bestå av en 

representant for hver region. Generalsekretæren er sekretær for Hovedstyret, og møter som 

hovedregel på Hovedstyremøtene med talerett. 

Hovedstyret møtes 5-7 ganger i året eller ved behov, og arbeider med oppgaver fra 

Landsmøtet, handlingsplan og andre aktuelle saker. 

 

Vedtektenes § 4-3 (Hovedstyrets) OPPGAVER 

 

§ 4-3   HOVEDSTYRETS OPPGAVER 

 a)  Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og 

  Handlingsplan. 

 b) Vedta Årsberetning samt Årsbudsjett og Langtidsbudsjett med bakgrunn i  

                        Handlingsplan. 

               c) Ivareta kontakt og samarbeid med Fylkesforeninger. 

 d)  Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter. 

 e)  Motivere til, og styrke samarbeidet mellom Fylkesforeningene. 

 f) Fremme forslag til Handlingsplan med Langtidsbudsjett og Årsberetning. 

               g) Forberede og fremme saker og gi sin innstilling til Landsmøtet.  

 h) Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i Sekretariatet.  

 i) Nedsette komiteer for å ivareta nærmere definerte oppgaver, og   

  utarbeide mandat for disse. 

 j) Fatte vedtak i konflikter i Fylkesforeningene dersom disse ikke 

   lar seg løse på annen måte. Et slikt vedtak vil være bindende for begge parter. 

 k) Inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger. 

 l) Holde oversikt over organisasjonsleddenes engasjement i private.        
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                        organisasjoner, stiftelser m.v. 

    m) Hovedstyret fastsetter selv nærmere retningslinjer for sitt arbeid, og kan 

  opprette og delegere myndighet til underutvalg     

 

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

tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Sekretariatet ledes av generalsekretær. I tillegg til løpende 

drift og medlemsoppfølging, produserer Sekretariatet medlemsbladet Fosterhjemskontakt, 

driver prosjekter, utvikler materiell, utvikler og holder kurs og konferanser, har kontakt med 

statlige myndigheter og utfører de oppgaver Hovedstyret bestemmer at Sekretariatet skal 

utføre. Det kan for eksempel være oppfølging av punkter i Handlingsplanen. 

 

Fylkesforeningsstyret har et tilsvarende ansvar som Hovedstyret, men på fylkesnivå. Styret er 

Fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene. 

 

Vedtekter og retningslinjer 

Her er det tenkt at man kan gjennomføre gruppearbeidet før gjennomgang av vedtektene, slik 

at deltakerne først får forsøke på egenhånd. Dette vil også avdekke hvor deltakerne er mht. 

kunnskap om/kjennskap til organisasjonen. 

Gruppearbeid: 

1) Hvor lang tid før Landsmøtet skal saker være Hovedstyret i hende? Redegjør for 

saksgangen. 

 

2) Hvem kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening og hva skal til for evt. å ekskludere 

medlemmer? 

 

Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter trådte i kraft ved stiftelsen av organisasjonen i 1981. 

Etter dette har vedtektene vært igjennom flere revisjoner, hvilket det er anledning til på hvert 

Landsmøte. Vedtektsendringer kan bare foretas med 2/3 flertall, og kan ikke komme som 

benkeforslag. Vedtektene er en del av Tillitsvalgtmappen og et viktig redskap for tillitsvalgte.  

 

Vedtektene er å anse som et internt lovverk som skal følges. De regulerer blant annet 

spørsmål om årsmøter/Landsmøtet; hvem som har stemmerett, forslags- og talerett; hvem som 

kan være medlemmer; hva som vil skje dersom medlemmer opptrer i strid med foreningens 

formål; Hvem som ha ansvar for hva osv.  

I tillegg til vedtektene er det utviklet retningslinjer for bl.a. Hovedstyret, Kontrollutvalget og 

Valgkomiteen. 
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Gå raskt igjennom vedtektene – nevn spesielt viktige områder som ansvaret som tilligger 

Hovedstyret og Fylkesforeningsstyrene. Videre kan det være nyttig å kikke på grunnreglene 

og generelle bestemmelser. 

 

Hvordan få styret i Fylkesforeningen til å fungere (samarbeid, arbeidsdeling, utnytte de 

enkeltes ressurser, motivasjon, engasjement). 

 

Dette bør legges opp som dialog mellom kursleder og deltakerne, eventuelt med en begrenset 

innledning og derpå følgende diskusjon. Temaet er også godt egnet til gruppearbeid.  

 

 

Samarbeid 

Det skal i utgangspunktet stilles store krav til de som velges som tillitsvalgte i Norsk 

Fosterhjemsforening. De skal være egnet til å sitte i et styre, ta avgjørelser, skape aktivitet og 

å representere foreningen både innad og utad. Blant de krav som bør være selvsagt er også 

kravet om å kunne samarbeide med andre, og med det menes ikke bare å kunne arbeide 

sammen med. 

 

Ved at man velges inn i et styre, stiller man seg til organisasjonens disposisjon, sammen med 

andre tillitsvalgte. Det medfører at man som regel ikke kan reservere seg mot å arbeide i et 

styre selv om det er personer der som man er svært uenig med eller kommuniserer dårlig med. 

Den tillitsvalgte har fått medlemmenes tillit til at man fungerer i et styre, sammen med andre, 

til beste for organisasjonen – noe som forplikter. 

 

Gruppearbeid: 

Et av styremedlemmene i Fylkesforeningen er svært aktiv på møtene. Han har kommentarer 

til alt som blir gjort, ofte litt negativt ladet. Han mener mye om hvordan ting burde vært gjort, 

men har selv aldri anledning eller tid til å gjøre en aktiv innsats. Dette begynner å irritere flere 

av de andre styremedlemmene, og stemningen på styremøtene er dårlig. Hva gjør dere? 

 

______________________ 

 

Det er sjelden slik at samarbeidet kun er avhengig av den ene parten. Samarbeid forveksles 

regelmessig med fravær av konflikter og uoverensstemmelser. Det er ikke riktig. Samarbeid 

utvikles gjerne over tid, og et godt samarbeid kan bl.a. kjennetegnes ved nettopp uenigheter, 

opphetede diskusjoner osv – men det er prosessen som er viktig! Uenigheter og konflikter 
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som kan holdes på et saklig nivå, med ryddig kommunikasjon og fravær av personangrep er 

ofte positivt for organisasjonen. Det avgjørende er at partene forholder seg til demokratiske 

spilleregler (som f.eks. at majoriteten bestemmer) og at de kan forholde seg til hverandre i 

etterkant av uenigheten. I organisasjoner/styrer der samarbeidet fungerer dårlig, bør dette tas 

opp med den eller de det gjelder. Et dårlig samarbeid må ikke legges lokk på. Dersom 

konflikten er helt tilspisset, kan det være hensiktsmessig å trekke inn en person utenfra (f.eks. 

Fylkesforeningens kontaktperson i Hovedstyret), som kan bidra til å sette saken i perspektiv 

og å ha en meglingsfunksjon. 

 

Gruppearbeid: 

Det blir drøftet en aktuell sak i styret. To av de fem representantene er svært uenige med de 

tre andre, og det brygger opp til en skikkelig konflikt. Ingen av partene gir seg i løpet av 

diskusjonen, og det ender til slutt med at styreleder avgjør at spørsmålet må stemmes over. 

Resultatet blir tre mot to, hvorpå mindretallet gir klart uttrykk for at de ikke aksepterer 

resultatet og forlater møtet. Hva gjør dere? 

 

Arbeidsdeling 

Det å bli valgt inn i et styre i en interesseorganisasjon medfører ansvar og arbeidsoppgaver, 

og det forventes at den/de som stiller som kandidater til vervene har interesse for 

problemstillingene og anledning til å bruke tid på arbeidet. Det er også av stor betydning at de 

tillitsvalgte er i stand til å se de mer overordnede perspektivene i problemstillingene og 

arbeidet, og ikke bare er opptatt av hva de selv har opplevet eller sitter med av utfordringer 

med egne fosterbarn. Slike erfaringer er viktige, men må løftes opp på et mer generelt plan i 

forbindelse med foreningsarbeidet. 

 

Å fordele arbeidsoppgaver i et valgt styre i en organisasjon kan i utgangspunktet synes enkelt. 

Flere oppgaver gir seg automatisk etter hvilken benevnelse styrevervet har (leder, studieleder, 

sekretær osv.). Det er imidlertid ikke alltid så enkelt, blant annet fordi det alltid vil komme 

opp spørsmål eller oppgaver som ikke uten videre passer bedre for den ene enn den andre av 

styremedlemmene. I mange styrer opplever nok leder å bli sittende med mye av arbeidet, både 

fordi denne føler en sterk forpliktelse til å gjøre et godt arbeide og fordi vedkommende som 

regel har god oversikt over organisasjonsleddet og dermed kan løse en del oppgaver enklere 

og raskere enn sine styrekolleger. 
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Ved fordeling av arbeidet i et styre, er det viktig at leder og nesteleder evner å delegere 

oppgaver, samtidig som de enkelte styremedlemmer selv tar initiativ til å påta seg oppgaver. 

Her må alle involverte ta ansvar (se også kapitlet om samarbeid). 

Et styre i Norsk Fosterhjemsforenings Fylkesforeninger vil som regel bestå av 5-7 

tillitsvalgte. Oddetallet er anbefalt av formelle hensyn, slik at man ved avstemming i 

prinsippet ikke skal oppleve stemmelikhet. Leders stemme vil være avgjørende ved 

stemmelikhet. Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter, § 6-2-2 sier imidlertid at det er opp til 

Fylkesforeningens årsmøte å avgjøre antallet styre- og varamedlemmer. 

 

 

Gruppearbeid: 

Styret i Fylkesforeningen sitter med en henvendelse fra et medlem som har 

samarbeidsproblemer med barneverntjenesten. To av styremedlemmene har selv barn plassert 

fra denne kommunen, og skal derfor ikke ta saken videre. Leder har så mye å gjøre at 

vedkommende ikke har anledning til å påta seg mer arbeid. Det siste fremmøtte 

styremedlemmet er helt fersk som fosterforelder og synes ikke selv hun kan påta seg en slik 

oppgave. Hvordan ønsker dere at arbeidsoppgaven skal fordeles? 

 

Å utnytte den enkeltes ressurser 

Mange styrer, råd og utvalg har gode erfaringer med å fordele arbeidsoppgaver etter 

interesseområde, så langt det er mulig. Dette fordi en person med interesse for saken eller 

problemstillingen ofte vil være motivert for å arbeide med denne, samtidig som 

vedkommende gjerne har tilegnet seg noe kunnskap allerede. Dersom man velger å gjøre det 

på denne måten, er det imidlertid viktig at arbeidet bringes tilbake til styret for gjennomgang 

og kommentarer underveis, og at det ikke blir et enmannsprosjekt, som løper risiko for å bli 

navlebeskuende og snevert. Det som for enkelte kan synes som en overdrevent byråkratisk 

prosess, med gjennomgang av saken i styret, kommentarer, korrigeringer, høringer, 

saksfremlegg og vedtak, er en viktig kvalitetssikring av det arbeidet som gjøres før man som 

organisasjon går ut med tilbud eller resultater til medlemmene og andre. 

 

Ved å velge arbeidsområder ut fra interessefelt kan man dessverre oppleve at interessen ikke 

står i forhold til evnen eller kompetansen til den enkelte og dermed kan resultatet bli dårlig til 

tross for stort engasjement.  

 

Gruppearbeid: 
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Dere skal fordele ansvar i det nyvalgte styret i din Fylkesforening. Et av styremedlemmene gir 

uttrykk for stor interesse for og kunnskap om samarbeid med kommunene og 

fylkesbarnevernet. Du kjenner vedkommende noe privat, og vet at han har hatt store 

samarbeidsproblemer med sitt fosterbarns omsorgskommune og fylkesbarnevernet, og at det 

ikke bare skyldes de ansatte der, men også fosterfaren selv. Hvordan forholder du deg til det? 

 

____________________ 

 

Enkelte som velges inn i styrer og råd er flinke til å lage arrangementer, andre er mer 

formalistiske og ”byråkratiske”, mens atter andre har et stort nettverk og er opptatt av å heve 

kompetansen hos fosterforeldre og saksbehandlere. Dette kan være et noe forenklet bilde av et 

nyvalgt styre i en Fylkesforening. Her blir det veldig tydelig hvor den enkelte har sine 

ressurser, og dermed er det mulig å legge til rette slik at man kan utnytte de sterke sidene hos 

styremedlemmene. Ofte er det ikke så enkelt, og det kan derfor være hensiktsmessig å ha en 

foreløpig fordeling av oppgaver (med unntak av leder og økonomiansvarlig) den første tiden 

etter valget, slik at styremedlemmene kan bli kjent med hverandre og man lettere kan se hvor 

en selv ønsker å bruke sine ressurser i foreningen. I og med at styret konstituerer seg selv 

(Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter § 5-2-2), er dette mulig å gjennomføre i en kortere 

periode etter valget. 

 

Motivasjon og engasjement: 

Blant de som påtar seg et verv i en organisasjon som Norsk Fosterhjemsforening vil 

motivasjonen for å gjøre det ofte være ulik; noen synes det er på tide at de gjør en innsats, 

andre er overtalt til å ta vervet, enkelte har en brennende interesse for fosterhjemmenes 

situasjon mens andre igjen er personlig engasjert fordi de selv har en ”brennende” sak i f.m. 

egen plassering. Motivasjonen for å bli valgt inn i styret i en Fylkesforening vil også styre 

innsatsen man gjør der. Det kan være hensiktsmessig at et nyvalgt styre, i forbindelse med en 

presentasjonsrunde, også sier noe om motivasjonen for å bli tillitsvalgt slik at resten av styret 

vet årsaken til at man sitter der. Både vil det være opplysende, men gir også et visst grunnlag 

for å styre aktivitet og interesser. 

 

En stor utfordring når man er tillitsvalgt i en organisasjon er å beholde eller videreutvikle 

motivasjonen for å gjøre en innsats og engasjementet for saken/foreningen. Her har både leder 

og den enkelte tillitsvalgte et spesielt ansvar. Både det å få utføre oppgaver som man selv 

ønsker eller interesserer seg spesielt for, og det å ikke føle at tillitsvervet krever for mye av 

en, er viktige faktorer i forhold til å beholde motivasjon.  
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Gruppearbeid: 

Hva skal til for å beholde motivasjonen og engasjementet for et styreverv i Norsk 

Fosterhjemsforening? 
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 Samarbeid med offentlige instanser og studieforbund – økonomiske tilskudd 

 

Som interesseforening er Norsk Fosterhjemsforening i stor grad avhengig av offentlige midler 

til drift, samt til prosjekter og kurs. Foreningen er også avhengig av et gjensidig samarbeid 

med kommuner, statlig barnevern (Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)/-direktoratet 

(Bufdir)) og andre for å kunne ha innflytelse på de avgjørelser som tas og de føringer som 

legges på fosterhjemsområdet.  

 

Det er store ulikheter mellom Fylkesforeningene i hvilken grad de har etablert eksternt 

samarbeid, og ikke minst hvor omfattende dette samarbeidet er. Alle Fylkesforeninger bør ha 

faste møtepunkter med Bufetat, hovedsakelig gjennom Norsk Fosterhjemsforenings 

regionsamarbeid (kommer tilbake til dette senere). Innholdet i disse er noe ulikt, men dreier 

seg i hovedsak om samarbeid rundt kurs, rekruttering, PRIDE-opplæring og utvikling og 

oppfølging av fosterhjemsplaner. Se også organisasjonskartet – hvem i Norsk 

Fosterhjemsforening samarbeider med hvem i statlig barnevern. 

 

Alle Fylkesforeninger skal ha en relasjon til Bufetat (fosterhjemstjenesten/fagteamene), og det 

bør være en fast kontaktperson fra styret som har ansvar for denne relasjonen. Faste 

møtepunkter med felles agenda, hvor spørsmål som er viktige for fosterhjemsomsorgen kan 

tas opp, bør være etablert.  

Enkelte Fylker deltar også i faste kontaktmøter mellom Fylkesmannen og kommunenes 

barnevernledere. Det kan være verdt for Fylkesforeningene å forsøke å invitere seg til hele 

eller deler av disse samlingene, da dette er et viktig forum både i PR-øyemed og for å fange 

opp det offentliges ståsted og eventuelt arbeide for å påvirke. Der hvor det ikke er etablert 

slike kontaktmøter, kan selvstendig kontakt med Fylkesmannen også være hensiktsmessig, 

spesielt i forbindelse med kurs. 

Man skal imidlertid også være klar over faren i en for tett tilknytning til statlig barnevern 

spesielt. Norsk Fosterhjemsforenings Fylkesforeninger skal være uavhengige, skal kunne ta 

opp kontroversielle og vanskelige tema og ikke føle seg bundet av en relasjon til Bufetat eller 

andre, f.eks. fordi man mottar økonomisk støtte. Et eksempel på tett tilknytning kan være 

dersom man har etablert eller lånt et kontor i samme lokaler og blir kolleger i større grad enn 

samarbeidspartnere. 

 

Populus - studieforbundet folkeopplysning og Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er viktige 

bidragsytere når det gjelder økonomiske tilskudd. Norsk Fosterhjemsforening er medlem av 

Populus, som igjen er medlem i VOFO. Populus gir støtte til kurs, samtalegrupper, samlinger 
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osv., som kan defineres inn under voksenopplæring. Det betyr at det stilles noen krav til 

deltakelse, alderssammensetning, varighet m.v. Nærmere beskrivelse av Populus, søknader og 

kriterier kan fås ved henvendelse til opplæringsleder i Sekretariatet. I tillegg vil 

Fylkesforeningenes studieledere bli kurset i dette spesielt. 
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 Vervopplæring 

 

Denne sesjonen kan foretas i grupper med ledere, nestledere, kasserere osv., men kan like 

godt (og kanskje mest hensiktsmessig) tas i plenum. Dersom alle hører noe om alle vervene 

kan dette bidra til å skape en felles forståelse av roller og ansvar.  

 

De ulike tillitsvalgte i et styre vil ivareta forskjellige funksjoner og oppgaver. 

Ansvarsforholdene er ofte klare, og mange av oppgavene er gitt ved å skjele til styrevervets 

benevnelse (leder, sekretær, kasserer osv.). Det er likevel nyttig med en gjennomgang av de 

ulike vervene, mandat, oppgaver og ansvar. De vervene som blir omtalt her er leder, nestleder, 

økonomiansvarlig/kasserer, studieleder, sekretær og andre styremedlemmer. Dersom man 

ønsker å ha andre, mer konkrete benevnelser på for eksempel noen av styremedlemmene er 

dette selvsagt mulig. Man bør da passe på at det følger en beskrivelse med benevnelsen, slik 

at det ikke blir hengende i luften hva vedkommende egentlig skal gjøre. 

 

Gruppearbeid: 

Ta for dere styrevervene leder, nesteleder, kasserer/økonomiansvarlig, studieleder og sekretær 

og lag ”stillingsbeskrivelser” for disse. Se deretter på hvilke oppgaver som gjenstår og 

hvordan disse kan fordeles. 

 

Leder: 

I den grad man kan si at en funksjon i et styre er viktigere enn de andre, må det være 

ledervervet. Å lede kommer opprinnelig fra ”å få til å gå”, altså få andre i bevegelse. Dette er 

vel ingen dårlig beskrivelse i lys av nåtidens lederidealer heller. Lederfunksjonen i dag er 

verken autoritær eller  ”selvutslettende” (flat struktur), men kan i større grad minne om en 

veilederfunksjon. I moderne ledelsesprinsipper er det lagt vekt på en leders evne til å være 

samlende, å kunne inspirere og motivere til innsats og å kunne spille på de evner og 

muligheter den enkelte medarbeider har og gi anledning til å videreutvikle disse.  

 

Nå er det slik at denne beskrivelsen som regel passer bedre til idealet enn til virkeligheten, og 

det er ikke meningen at en leder i en Fylkesforening skal kunne oppfylle alt dette. I noen 

situasjoner krever dessuten lederfunksjonen at man kan være autoritær, eller snarere ha 

autoritet og ta beslutninger som ikke alltid er populære blant øvrige styremedlemmer. Men det 

skal ikke være regelen at han behøver å foreta slike grep.  

Lederstiler 
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Tradisjonelt snakker man om ulike lederstiler, og flere teoretikere har beskrevet disse. Kort 

oppsummert kan vi si at det er i hvert fall 6 universelle lederstiler (listen er ikke uttømmende) 

som ofte trekkes frem når man skal snakke om ledelse: 

Den autoritære 

Den omsorgsfulle 

Den tøffe/barske 

Den kaotiske 

Den usikre 

Den karismatiske 

(Bruk her gjerne noen eksempler for å beskrive) 

 

Ingen av disse lederstilene kan karakteriseres som ideelle, og sannsynligvis er det ingen ledere 

som fullt ut passer til beskrivelsen heller. Men vi har i ulik grad ett eller flere trekk som kan 

minne om en eller flere av disse lederstilene. 

 

Kort sagt kan man si at en god leder er en dyktig administrator, og klarer å inspirere 

styremedlemmene til å yte noe. En dårlig leder derimot, er en som ikke kan delegere og heller 

gjør alt arbeidet selv. Lederen skal imidlertid ikke la styremedlemmene ”gå på selvstyr”, men 

følge med og sørge for at han/hun har kontroll på det som skjer i organisasjonen. Dette er 

viktig også fordi lederen er den som har det øverste ansvaret i organisasjonen. 

 

Det er leders ansvar å kalle inn til og lede møtene i styret og arbeidsutvalg. Ved medlems- 

eller årsmøter bør leder unngå å fungere som møteleder da denne funksjonen ikke bør knyttes 

til styret. Leder skal være fri til å kommentere innlegg og svare på spørsmål. 

 

Med mindre ansvaret er delegert, skal all post og øvrige henvendelser være innom lederen.  

Leder har ansvaret for å fordele eller distribuere denne posten til dem som er aktuelle. Leder 

skal selv vurdere hvordan posten videre skal behandles. Det bør være et nært samarbeid 

mellom leder og nestleder om slike rutiner og informasjon om hva som rører seg i foreningen. 

Dersom leder skulle trekke seg eller på annen måte bli indisponibel, skal nestleder kunne 

fungere i leders sted. I samarbeid med sekretæren bør de lage et system som registrerer alle 

henvendelser. Det kan være postbok, skjema for registrering av rådgivningstelefoner og 

arkivordninger. Har Fylkesforeningen egen ansatt Fylkessekretær, delegeres denne myndighet 

til dette vedkommende. I fellesskap skal man så fremlegge saker for styret etter en godt 

forberedt saksliste.   
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Sammen med økonomiansvarlig har lederen ansvar for organisasjonens økonomi. Dette selv 

om man har ansatt egen økonomiansvarlig. Ingen av de to har fullmakt til på egen hånd å fatte 

avgjørelser på vegne av organisasjonen. Lederen og økonomiansvarlig skal i samarbeid 

forberede og legge frem saker for styret, og styret skal så fatte vedtak. Deretter blir ansvaret 

skjøvet tilbake til f.eks. økonomiansvarlig, som effektuerer vedtaket, eventuelt i samarbeid 

med den aktuelle styrerepresentanten. 

  

Den kanskje viktigste oppgaven til lederen ved siden av å kunne delegere, er å forholde seg til 

et vedtak når slike først er fattet. Det har liten hensikt å fatte fornuftige og gode beslutninger, 

dersom vedtaket ikke blir satt ut i livet.  En tett oppfølging av selve vedtaket er også leders 

ansvar. Ofte vil  det være hensiktsmessig at det utarbeides en tiltaksplan og at alle vedtak 

fortløpende innarbeides i denne. Hele eller deler av tiltaksplanen gjennomgås på hvert 

styremøte, og fungerer som et arbeidsredskap for styret. 

 

Nestleder: 

Dette tillitsvervet er ofte vanskelig å definere med funksjon i organisasjonen. Det enkleste og 

vanligste er at nestlederen skal arbeide tett sammen med leder for å være kjent med hennes 

oppgaver. Leder og nestleder må derfor utarbeide rutiner for hvordan samarbeidet og 

ansvarsfordelingen skal være. Man må til enhver tid være forberedt på at lederen av ulike 

årsaker blir fraværende. 

Nestlederen bør ha en aktiv rolle i organisasjonen. Deler av de arbeidsoppgavene som tilligger 

leder kan med hell delegeres til nestleder eller utføres i et samarbeid mellom disse to. 

Nestleder kan dessuten har et hovedansvar for å følge opp prosjekter foreningen driver, eller 

ha ansvaret for kontakten opp mot samarbeidsinstanser. Det avgjørende er at ikke nestleder 

blir gående som et slags vedheng til leder, da dette er både umotiverende og dårlig utnytting 

av en viktig ressurs. 

 

Det er også viktig å ta i betraktning at nestledervervet ofte fungerer som en ”læretid” til det å 

bli valgt som leder. Det er selvfølgelig ingen automatikk i dette, men dersom man legger til 

grunn at slik kan det gå, stiller det store krav til nestlederen. 

 

Sekretær: 

Sekretærens funksjoner er tett knyttet opp til lederens. I samarbeid skal disse forberede og 

innkalle til møter, skrive sakslister og lage referater fra møtene. Formelt bør også all 

korrespondanse utgå fra sekretær, men her er det viktig å finne praktiske ordninger. 
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Sekretæren skal ha kontroll med de rutiner man har for oppbevaring av post og annen 

korrespondanse. Sammen med leder og nestleder, som ofte utgjør et arbeidsutvalg, 

innarbeides rutiner for å opprette postliste, arkiv o.l. 

 

En av sekretærens oppgaver kan være å skrive Fylkesforeningens årsmelding om driften og 

aktiviteten siste år.  Dette er mange lite motivert for, men dersom sekretæren faktisk har 

oversikt over innhold i styremøter og korrespondanse blir oppgaven lettere. Styrets 

årsmelding skal være en oppsummering av den aktiviteten som organisasjonen har bedrevet 

siste årsmøteperiode.   

Felles mal for referat fra styremøter og årsmøteprotokoll, samt forslag til innhold i 

årsmelding, ligger på intranett. 

 

 

Kasserer (økonomiansvarlig) 

Økonomiansvarlig er en av de viktigste i styret. Til dette vervet kreves helt spesielle 

kunnskaper, dersom ikke oppgaven er satt bort til en regnskapsfører. Det å ha 

minimumskunnskap om regnskapsførsel er helt avgjørende for å sikre at organisasjonen 

drives forsvarlig. Økonomiansvarliges viktigste oppgave er å til enhver tid ha full oversikt og 

kontroll over inntekter, utgifter og beholdning i foreningen, for så å rapportere om dette til 

styret. Sammen med leder, må den personen som blir valgt til å være økonomiansvarlig, 

utarbeide rutiner for budsjettstyring og regnskapsførsel. 

 

Når det gjelder medlemsregistrering er det ulike ordninger for hvordan dette skjer i 

organisasjoner. I Norsk Fosterhjemsforening er medlemsregisteret sentralt, og dermed slipper 

Fylkesforeningen denne jobben. Det ville imidlertid være naturlig at en slik funksjon lå til 

økonomiansvarlig dersom foreningen selv skulle ha registeret. 

Fylkesforeningene må orientere seg om andre økonomiske inntektsskilder og driftsmidler så 

som grasrotandel og andre tilskuddsordninger. Forslag på andre tilskuddsordninger er bank, 

stiftelser o.l 

 

Studieleder: 

Studielederen har stort ansvar overfor medlemmene. Vedkommende skal ivareta 

Fylkesforeningens behov for kurs, samlinger og opplæring. Studieleder bør orientere seg om 

hvilke samarbeidspartnere som kan benyttes i denne sammenheng. Blant Norsk 

Fosterhjemsforenings samarbeidspartnere er Studieforbundet Populus viktig, samt at 

Fylkesforeningene ofte inngår samarbeid med statlig barnevern (Bufetat), fylkesmannen og 
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kommunene om kurs og opplæring. Opplæringsleder i Norsk Fosterhjemsforenings 

Sekretariat kan også benyttes for veiledning og tips i forhold til kurs og konferanser. 

 

En del saker som den studieansvarlige bør ta fatt i bør trekkes frem. Hvis man ikke har hatt 

studieaktivitet i Fylkesforeningen tidligere, bør man sammen med styret vurdere om 

studievirksomheten settes opp som fast program på dagsorden. På denne måten vil man kunne 

informere om hvilke kurstilbud og stønadsordninger som finnes. Videre kan studieleder selv 

være med på å starte kursaktiviteter, så som nettgrupper, studieringer, dagskonferanser og 

helgekurs. Denne oppgaven bør settes øverst på dagsorden som studieleder. Å planlegge og få 

i gang kurs er alltid spennende og utfordrende. 

 

Øvrige styremedlemmer: 

Fylkesleder fordeler arbeid til de øvrige styremedlemmer, og sørger for at det gis oppgaver 

som engasjerer og motiverer. Det er en viktig forutsetning i et oppegående styre at alle er 

aktive deltakere i planleggingsarbeid og debatter. Styrets medlemmer mottar informasjon fra 

leder men er selv ansvarlig for å holde seg à jour med informasjon via intranett. 

 

Har man tradisjon for å arrangere ulike sosiale tilstelninger, er dette såpass viktig at man bør 

vurdere å utnevne et av styremedlemmene til leder for en arrangementskomité. 

 

Å aktivisere alle styrets medlemmer er viktig for å få et funksjonelt styre.  Det kan ofte være 

hensiktsmessig å bruke det første styremøtet etter valget til å drøfte hvilke saker styrets 

medlemmer ønsker å arbeide med (se ”Å utnytte den enkeltes ressurser”). Hvis man ut fra 

styret oppretter egne utvalg, kan det være bra å delegere dette ansvaret til de øvrige 

styremedlemmene. Økt engasjement vil føre til at vervet blir mer interessant. Å oppnå 

resultater øker motivasjonen.                                        

  

Regionsamarbeid  NB!!!! Omskrives 

 

Regioner er et nytt begrep i Norsk Fosterhjemsforening-sammenheng, men ble aktuelt da 

staten overtok fylkesbarneverntjenestene fra 01.01.04. De statlige tjenestene ble da organisert 

i 5 regioner, tilsvarende helseregionene; Øst (Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold), Sør 

(Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder), Vest (Rogaland, Hordaland og 

Sogn og Fjordane), Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) og Nord 

(Nordland, Troms og Finnmark). I tillegg kommer Oslo, som foreløpig er organisert som før, 

utenfor den nye statlige organisasjonen. Trondheim har fått forsøksstatus, dvs. at de har 
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ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem og drift av institusjoner for en periode. 

Både Oslo og Trondheim har tett samarbeid med Bufetat mht. Prideopplæring, rekruttering og 

fagutvikling. Oppgavene i den nye statlige organisasjonen er i all hovedsak de samme som det 

gamle fylkesbarnevernet hadde. Formålet med omorganiseringen har imidlertid vært å yte 

bedre tjenester til familiene og kommunene, og det er lagt opp til et bedre konsultasjons- og 

veiledningstilbud til kommunene samt at det i større grad skal satses på næromsorgstiltak slik 

at barn kan bo sammen med sine foreldre. Oppfølging av og veiledning til fosterforeldre skal 

også forbedres. 

 

I seg selv gir overgangen til staten få endringer i hvem Norsk Fosterhjemsforening 

samarbeider med, kanskje spesielt for Fylkesforeningene. Fosterhjemstjenestene i 

fylkesbarnevernet vil i hovedsak bestå av de samme personene og inneha de samme 

funksjonene som tidligere. Det er opprettet et nytt ledd på regionalt nivå, 

regionadministrasjonen. Her sitter direktøren og den fagansvarlige for fosterhjem i regionen. 

Fylkesforeningene i samme region, i samarbeid med regionens representant i Hovedstyret, må 

etablere et samarbeid med regionadministrasjonen. Det bør unngås at en Fylkesforening på 

eget initiativ tar kontakt på dette nivået, da regionen sammen må bli enig om hvilke saker som 

skal frontes, uten at det blir oppfattet som utidig mas. 

 

I tillegg er det opprettet Fagteam, bestående av 6-10 fagpersoner, som skal bistå kommunene i 

alt fra konsultasjon til plassering utenfor hjemmet. Fagteamene har både sosialfaglig, 

pedagogisk og psykologkompetanse. I en del fylker er det flere fagteam, og noen av teamene 

krysser fylkesgrensene. Det må vurderes nærmere hvilket samarbeid 

Fylkesforeninger/regionsamarbeid skal ha med fagteamene. Dette vil bl.a. følge av den 

endelige arbeidsfordelingen mellom fagteamene og fosterhjemstjenestene. 

 

Når de gjelder Norsk Fosterhjemsforening har Landsmøtet og Landsstyremøtet bestemt 

følgende: 

 

Landsstyret ber Hovedstyret fortsette arbeidet med organiseringen i det regionale ledd, og 

legge fram et endelig forslag til organisasjonsendring/ samarbeidsformer på Landsmøtet i 

2005. 

Dette vedtaket, senest endret/fattet på Landsstyremøtet 2004, kan kun forstås som at det vil 

komme et forslag om samarbeidsform og/eller organisasjonsendring på Landsmøtet i 2005, og 

at det vil bli fattet et vedtak om dette der. Regionene har i ulik grad og med ulike form 

allerede inngått et samarbeid. Selv om det gjenstår å se hva Landsmøtet endelig fatter vedtak 
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om, er det grunn til å tro at det er flere saker Fylkesforeningene med hell kan/bør samarbeide 

om. Det første er spørsmålet om økonomi, hvor det fra statlig hold trolig vil bli krevet at det 

sendes inn en samlet søknad om tilskudd fra Bufetat sentralt eller regionalt. Videre vil det 

trolig være gevinster ved å inngå et samarbeid om kurs, studieaktivitet og samlinger. 

 

Gruppearbeid: 

Gå sammen representanter fra de ulike regionene, og diskuter hva det kan være 

hensiktsmessig å samarbeide om i deres region. 
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19. Retningslinjer for kurslederhefte    

      Organisasjonsopplæring trinn 2 
 
Utarbeidet av opplæringsleder Morten Johansson, Oslo, oktober 2004 

 

Innledning – til kursleder 

Dette kompendiet er ment som en mal for kursleder ved gjennomføring av 

organisasjonsopplæring, trinn 2. Innholdet er bygget opp i tråd med vedtak på 

Landsstyremøtet i 2004. 

 

Forutsetningen for en organisasjons fungering er den enkelte tillitsvalgtes grunnleggende 

kunnskap om organisasjonen, oppbygning, vedtekter samt ferdigheter i/evne til å fungere som 

en del av et styre i en demokratisk organisasjon. De tillitsvalgte er organisasjonens ansikt utad 

og de som skal drive organisasjonen fremover. Denne forutsetningen må legges i trinn 1, og 

det er videreutvikling av tillitsvalgtrollen som skal skje i trinn 2. Bevisstgjøring og 

kompetansebygging skal være hovedfokus i trinn 2, med fokus på styrearbeidet, motivasjon, 

samarbeid med offentlige instanser, studiearbeid og økonomi samt handlingsplanarbeid i 

Fylkesforeningene. 

 

Organisasjonskurset, trinn 2 vil som hovedregel forutsette at deltakeren har gjennomført trinn 

1. Dette er viktig dersom organisasjonen ønsker å bruke opplæringen bevisst i forhold til 

hvordan organisasjonen skal drives. Erfaringsmessig vil man oppleve at uansett hvilken 

opplæring tillitsvalgte gjennomgår, vil det utvikle seg lokale og personlige varianter. Det kan 

være en styrke for organisasjonen, men vil også kunne bli en utfordring da man i mindre grad 

vil fremstå og fungere som en enhetlig organisasjon. En slik tendens vil kunne forsterkes 

dersom tillitsvalgte gjennomfører f.eks. trinn 2 før trinn 1, blant annet fordi grunnprinsippene 

og rammene for organisasjonen tilhører trinn 1. 

 

Det anbefales utstrakt bruk av gruppeaktiviteter, da organisasjonskurset er ment å være et 

arbeidsseminar. Deltakeraktivitet er derfor viktig. 

 

Som vedlegg til kompendiet ligger organisasjonskartet for Norsk Fosterhjemsforening, et 

organisasjonskart som viser hvilket nivå i Norsk Fosterhjemsforening som samarbeider med 

hvilket nivå i det statlige barnevernet samt lysark tilpasset hvert enkelt kapittel. 

 

 Handlingsplan Norsk Fosterhjemsforening inn i Fylkesforeningens arbeid 
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Det bør legges stor vekt på denne delen, da det er en viktig del for å få en velfungerende 

organisasjon i alle ledd. Legg gjerne til egne momenter, og la deltakerne jobbe grundig med 

gruppearbeidene. 

 

 

 

Når ny Handlingsplan er vedtatt på Landsmøtet eller når Fylkesforeningsstyret selv skal legge 

planer for kommende styreperiode, bør man sette seg inn i hva Norsk Fosterhjemsforenings 

Handlingsplan sier.  

NB! Er flyttet!!!! En stor utfordring i en organisasjon som Norsk Fosterhjemsforening er at 

både de tillitsvalgte og medlemmene skal ”eie” innholdet i Handlingsplanen. Handlingsplanen 

er foreningens viktigste styringsdokument som viser satsingsområdene mellom Landsmøtene, 

og det er viktig at denne ikke bare er kjent for og brukes av Sekretariat og Hovedstyret. Det er 

vedtektsfestet at Fylkesforeningene skal ”Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens 

formål og Fylkesforeningens handlingsplan” og ”Delta aktivt i utformingen av Norsk 

Fosterhjemsforenings handlingsplan”,  

§ 5-2-3. De planene Fylkesforeningene selv lager, bør så langt det er mulig gjenspeile 

satsingsområdene i den sentrale handlingsplanen. Dette er en del av arbeidet med å fremstå 

som en enhetlig organisasjon, og vil gi organisasjonen bedre forutsetninger for å nå de mål 

den setter seg. I enhver forening vil det forventes at Fylkesforeninger og lokallag lojalt følger 

opp de punkter i handlingsplaner og andre dokumenter, som omhandler dem. 

 

Fylkesforeningen skal selvfølgelig også være lokalt fokusert, og ha sine egne 

satsingsområder. De skal være forankret i Norsk Fosterhjemsforenings handlingplan. 

Fylkesforeningene kan sette opp egne tiltaksplaner for å nå satsningsområdene i Norsk 

Fosterhjemsforenings handlingsplan. Det er imidlertid ingen motsetning mellom dette, og å 

videreføre enkelte punkter fra den sentrale handlingsplanen. 

 

Det er viktig at Fylkesforeningene gir innspill til handlingsplanarbeidet når Hovedstyret 

foretar dette i forkant av landsmøtene. Det er i stor grad i denne prosessen man kan påvirke 

hvor foreningen skal sette inn kreftene i den kommende toårsperioden.  

 

 

Fylkesforeningens aktivitetsplan NB!! Skal tas opp på hs møte i november 

Fylkesforeningens egen aktivitetsplan er et viktig arbeidsdokument for styret i foreningen, 

både fordi den peker ut hvilke satsingsområder foreningen har og fordi det er denne planen 
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styret skal evalueres opp mot ved neste årsmøte. I en aktivitetsplan for Fylkesforeningen bør 

det komme tydelig frem hvilke områder som skal prioriteres. Det kan være klokt å satse på et 

eller to hovedmål, for deretter å sette delmål under disse. Dette for å unngå at man sprer 

virksomheten på alt for mange områder og risikerer å gjøre litt av alt, men uten nødvendig 

grundighet og kvalitet. Realisme er derfor et stikkord. Et nytt styre kan være entusiastisk og 

ha et ønske om å gjøre mye – noe det er viktig å ta vare på. Det er likevel viktig å være 

nøktern når planene skal legges – hva er det sannsynlig at man kan få til i løpet av 

styreperioden? I tillegg må man ta hensyn til at målene kan involvere/forplikte andre enn 

Fylkesforeningen selv, noe som kan være kompliserende for måloppnåelsen. 

 

Et eksempel: 

Mål: Fylkesforeningen skal opprette samarbeid med alle kommunale barneverntjenester i 

fylket. 

Dette er et mål med de beste intensjoner. Utfordringen ligger i at målet tar for gitt at alle de 

kommunale barneverntjenestene ønsker et samarbeid med Fylkesforeningen. Forhåpentligvis 

vil mange barneverntjenester være interessert i en eller annen form for samarbeid, men det vet 

man ikke på det tidspunktet målet settes, med mindre det er foretatt en kartlegging på forhånd. 

Et riktigere mål i første omgang ville kanskje være: 

Fylkesforeningen vil kartlegge muligheten for/barneverntjenestenes interesse for å inngå et 

samarbeid og evt. hvilken form dette samarbeidet skal ha. 

Et slikt mål tar høyde for alle de usikkerhetsmomenter som ligger i både barneverntjenestenes 

interesse for et samarbeid og Fylkesforeningens kapasitet til å etablere et samarbeid. I tillegg 

vil formen på et eventuelt samarbeidet bli vurdert. 

 

Det er utarbeidet et standardskjema fra Norsk Fosterhjemsforening sentralt, som 

Fylkesforeningene er oppfordret til å benytte (vedlagt).  

 

Tiltaksplan 

Til handlingsplanen bør det utformes en tiltaksplan. Dette kan fint gjøres i samme dokument, 

men dersom det er mange mål og dermed enda flere tiltak, kan det være hensiktsmessig å lage 

to atskilte dokumenter. Tiltaksplanen skal ta utgangspunkt i handlingsplanen, og beskrive 

hvilke tiltak som skal gjennomføres for å nå målene i handlingsplanen. Tiltakene bør derfor 

vurderes nøye, både for å se om de virkelig henger sammen med målene og med hensyn til at 

de skal være realistiske å gjennomføre. 

 

Et eksempel: 
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Mål: Fylkesforeningen skal opprette samarbeid med alle kommunale barneverntjenester i 

fylket. 

Tiltak: 

- Sende brev med informasjon om Fylkesforeningen og Norsk Fosterhjemsforening til 

alle kommuner 

- Gjennomføre telefonsamtaler med alle barnevernlederne i kommunene 

- Gjennomføre besøk i alle kommunene for å informere og drøfte felles 

problemstillinger 

- Invitere kommunene til kurs og samlinger 

- Be om å få delta på kontaktmøte mellom Fylkesmannen og kommunene 

 

Alle disse tiltakene er gode, og kan klart settes i sammenheng med målet om å opprette 

samarbeid med alle kommunene. Men det samtidig flere utfordringer knyttet til tiltakene, for 

eksempel med tanke på kapasitet i styret. Når det gjelder gjennomføring av telefonsamtaler og 

besøk er dette tiltak som krever tid og forutsetter at man kan ringe/besøke på dagtid. Dersom 

man har personer i styret som har anledning til dette, er det bra – hvis ikke bør tiltakene 

revurderes. Flere av fylkesmannsembetene har kontaktmøter med kommunene en gang i året, 

og dette kan være et hensiktsmessig forum å presentere seg i etter avtale med Fylkesmannen. 

 

Gruppearbeid: 

1) En ny styreperiode er nettopp innledet, Norsk Fosterhjemsforenings Landsmøte er avholdt, 

og det foreligger en ny sentral Handlingsplan. Fylkesforeningen har nettopp mottatt den nye 

planen – hva gjør dere? 

 

2) Ta utgangspunkt i gjeldende Handlingsplan for Norsk Fosterhjemsforening – gå gjennom 

denne og vurder hvilke punkter som kan være aktuelle å føre ned på lokalt nivå. Lag tiltak. 

 

 Samhandling i styret 

For å kjøre denne biten bør kursleder ha satt seg inn i innholdet i trinn 1 med hensyn til 

vervopplæring og hvordan få styret i Fylkesforeningen til å samarbeide. Noe av innholdet kan 

med hell være overlappende, dvs. at deltakerne får en oppfriskning av hva de lærte da de tok 

trinn 1, men det er viktig å flette inn nye momenter. 

 

Som medlem i et styre representerer man medlemmene i organisasjonen. Det er viktig å ha 

med seg dette i styrearbeidet, slik at man ikke risikerer et styre som hovedsakelig arbeider 

med temaer de selv synes er interessante og/eller viktige. Styrearbeidet skal være basert på 
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hva medlemmene har vedtatt på årsmøtet og som skal være nedfelt i en handlingsplan. Med 

det menes ikke at styret ikke kan påta seg oppgaver som ligger utenfor handlingsplanen eller 

de vedtak som er fattet på årsmøtet. Saker kan komme opp i løpet av året, eller det kan bli 

nødvendig å omprioritere underveis – det avgjørende er at styret kan redegjøre for hvorfor det 

har foretatt omprioriteringene og at det er gjort til beste for organisasjonen. 

 

Når styret skal samhandle betyr det ikke at styrets medlemmer til enhver tid skal være enige i 

alle saker, arbeide på samme måte eller ha den samme innstillingen til arbeidet som skal 

gjøres. Med samhandling menes her at styremedlemmene skal kunne samarbeide om viktige 

saker til tross for uenighet, at de skal kunne opptre ryddig både i og utenfor styret og at de 

skal kunne fremstå som en enhet til tross for indre uenighet. 

 

Alle medlemmer i styret må forholde seg til Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter, 

retningslinjer og vanlige demokratiske spilleregler. Det betyr at man ikke skal handle i strid 

med foreningens formål, at man skal respektere hverandre til tross for uenigheter og at man 

skal respektere majoritetsavgjørelser. Det siste er viktig, da et styre skal fremstå så enhetlig 

som mulig, hvilket betyr at den eller de som eventuelt måtte være uenige i en beslutning styret 

har fattet, fortsatt skal være lojal i forhold til denne beslutningen. Det skal altså ikke skje at en 

eller flere representanter i styret går ut og offentlig sier seg uenig i styrets avgjørelse, med 

mindre beslutningen klart strider mot foreningens formål eller kan bli oppfattet som uetisk. 

 

Styret må arbeide for å finne en samarbeidsform som så langt det er mulig passer for alle 

styremedlemmene.  

 

Åpenhet er et viktig stikkord i samarbeid både internt og eksternt. Dersom det skal bli et 

fruktbart samarbeid internt i et styre er det viktig med både åpenhet og tydelighet. Å være 

åpen og tydelig kan føre til diskusjoner, og uenigheter kommer tydeligere frem. Dette kan 

være ubehagelig for enkelte, men er helt avgjørende for å få foreningen til å fungere. Dersom 

det ikke er mulig å komme til enighet, må problemstillingen voteres over, og det vil være 

flertallet som får sin vilje igjennom. Den/de som er uenige i det som vedtas kan eventuelt 

vurdere å be om en protokolltilførsel, slik at det kommer tydelig frem at det var uenighet i 

styret og hva uenigheten besto i. Alternativet til åpenhet og tydelighet vil ofte være misnøye, 

fraksjonering og at medlemmene i styret sender ulike signaler til samarbeidspartnere og 

medlemmer. Dette tjener i liten grad organisasjonen, og bør unngås så langt det er mulig. 
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I lys av det ovenstående vil det også bli viktig med skriftlighet, både i saksbehandling og når 

det gjelder protokoll fra styremøtet. Det er protokollen som er det viktigste dokumentet, som 

beskriver utfallet av styrebehandlingen og som senere styrer vil ha tilgang til.  

Her bør man raskt gjennomgå skriving av protokoll – fyldig beskrevet i Tillitsvalgtmappen 

kap. 2.2.7 og 2.2.8 

 

Konflikter – en utfordring 

Uenigheter er relativt vanlig i foreningsarbeid, da styremedlemmer kan ha ulike oppfatninger 

om hvordan saker skal behandles og/eller ulikt syn på det som blir vedtatt. Dette medfører 

imidlertid sjelden store konflikter, og arbeidet i styret kan gå videre uten større 

vanskeligheter. Unntaksvis kan imidlertid mer omfattende og alvorlige konflikter oppstå, 

enten som følge av personlige motsetninger eller på bakgrunn av konkrete saker som 

behandles i styret. 

 

De fleste av oss vil tenke at et styre må kunne takle interne konflikter på en hensiktsmessig 

måte. Det kan imidlertid oppstå situasjoner der konflikten er så fastlåst eller temperaturen i 

konflikten er så høy at behovet for hjelp utenfra er tilstede.  

 

Representasjon/eksternt samarbeid 

Til dette punktet må kursleder ha satt seg inn i hvordan trinn 1 berører dette temaet. Trinn 1 

har en sesjon med tittelen ”Samarbeid med offentlige instanser og studieforbund – 

økonomiske tilskudd”. 

 

En viktig del av arbeidet i både sentralleddet og fylkesleddene i organisasjonen er samarbeidet 

med offentlige og private instanser og representasjon i ulike sammenhenger. Formålet med 

samarbeidet kan variere med hvilken samarbeidspart man forholder seg til, hvilken situasjon 

foreningen er i samt hvilke satsingsområder foreningen har valgt for perioden. 

 

Det vesentlige er at man ved representasjon og i samarbeid fremstår som en helhetlig 

organisasjon, og at de som representerer har satt seg godt inn i de områder som skal drøftes 

og/eller samarbeides om. Det kan også være en fordel om man allerede ved oppstart av 

styreperioden har avklart hvem i styret som skal representere Fylkesforeningen i de ulike 

samarbeidsfora. Ofte vil leder være selvskreven, men det er ingenting i veien for at både 

nestleder og styremedlemmer får ansvar for ulike deler av det eksterne samarbeidet. 

Aktuelle samarbeidspartnere kan være: 

Statlig barnevern/Bufetat samt Oslo  
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Fylkesmannen 

Kommunene 

Norsk Barnevernsambands fylkesledd 

Andre brukerorganisasjoner 

Private barneverntiltak/institusjoner 

Lokalt Populus 

Skole, etc.  

 

Den som representerer Fylkesforeningen i et samarbeidsforum, i møter med ulike instanser 

og/eller på ulike kurs og konferanser har et ansvar for å rapportere tilbake til styret i 

Fylkesforeningen hva som er sagt gjort, fremdrift i arbeidet osv. Dette er viktig fordi det ikke 

er enkeltpersonen i kraft av seg selv som deltar i det eksterne samarbeidet. Når man er der på 

vegne av Fylkesforeningen vil innsatsen ha betydning for organisasjonen, og det er derfor 

viktig at hele styret er orientert om hva som gjøres. Enkelte spørsmål eller problemstillinger 

som kommer opp i løpet av samarbeidet/representasjonen bør trolig også drøftes i styret før 

representanten formidler organisasjonens holdning. Sekretariatet skal informeres. 

 

Alle har vi ulike erfaringer med å opptre som representant blant personer som vi kan oppfatte 

som flinkere, mer profesjonelle eller som har en høyere stilling enn oss selv. For 

Fylkesforeningsrepresentanter kan det ofte være en utfordring å møte sterke fagpersoner og 

skulle diskutere fosterhjemsfaglige spørsmål med disse. Det kan derfor være hensiktsmessig å 

trene hverandre i argumentasjon for eller mot og/eller presentasjon av et aktuelt tema. I tillegg 

kan det være godt å ha en samling av argumenter for og imot med hensyn til spørsmål som 

kan komme opp i diskusjoner/samarbeid med andre. Se f.eks. ”Spørsmål og svar”  

kap. 1.14.1. ?? 

 

Gruppearbeid: 

Ta utgangspunkt i følgende utsagn: 

”Fosterforeldre kan ikke anses som arbeidstakere da den omsorgsoppgaven de utfører ikke 

kan anses som et arbeid. Både arbeidstakerbegrepet og spørsmål om lønn er derfor ikke 

aktuelt å diskutere med hensyn til fosterforeldreoppgaven.” 

 

Del gruppen i to motparter og diskuter utsagnet – en er for og en er imot. Skriv ned 

argumenter for og imot dette utsagnet. 
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Økonomi 

Det er stor forskjell på de ulike Fylkesforeningenes økonomiske situasjon, hvor de får 

tilskudd fra og i hvilken grad de har aktivitet som gir inntjening.  

 

Jf. vervopplæringen i trinn 1 bør det alltid være en kasserer/økonomiansvarlig i et styre, som 

har ansvar for å betale regninger, disponerer foreningens konto og som skal føre løpende 

regnskap og rapportere om den økonomiske situasjonen. Noen ganger kan det være 

hensiktsmessig at leder innehar denne funksjonen, men som hovedregel bør slike 

dobbeltroller unngås. Leder bør imidlertid også kunne disponere foreningens konto slik at 

man ikke til enhver tid er helt avhengig av kasserer for å få betalt regninger eller tatt ut 

kontantbeløp. 

 

Et velfungerende styre kjennetegnes blant annet ved at det har god styring og ikke minst 

progresjon i arbeidet. Med styring menes i denne sammenheng at styret til enhver tid har god 

oversikt over inntekter og utgifter.  

 

Gruppearbeid: 

Sett opp et budsjett for din/deres Fylkesforening. Forutsetningene er som følger: 

Kontingenter kr. 35.000,- 

Tilskudd, staten kr. 20.000,- 

I tillegg skal dere ha minst to arrangementer som bringer inntekter til foreningen, samt at alle 

utgifter som det er naturlig å ha med i driften av en Fylkesforening uten ansatte skal være med 

(f.eks. porto, reiser, Landsmøte/Landsstyremøte, Årsmøte, styremøter, samlinger, innkjøp 

osv.) 

 

Presenter budsjettet for de andre deltakerne. 

 

Kommunikasjon 

Se også trinn 2 og ”Samhandling i styret” og trinn 1 ”Hvordan få styret i Fylkesforeningen til 

å fungere”. 

 

Kommunikasjon er det klart viktigste stikkordet når vi snakker om å samhandle med andre . 

Alt vi foretar oss er i praksis kommunikasjon, både det vi sier og det vi ikke sier, det vi gjør 

og ikke gjør osv. Når vi så vet at det viktigste i kommunikasjon er hvordan vi formidler et 

budskap og hvilket kroppsspråk som følger budskapet, stiller det store krav til oss som 
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kommunikatorer der vi skal representere en forening og ikke bare oss selv. Selve budskapet er 

selvfølgelig også viktig, og her har de fleste av oss mye å lære. 

 

NB!! Omarbeides Åpenhet, tydelighet, korrekthet, konsistens og respekt er aktuelle stikkord 

når man snakker om kommunikasjon. Mange av oss opplever nok at vi selv eller andre, av 

taktiske eller andre grunner ikke er så åpne, tydelige osv. som vi kunne ha vært. Det kan være 

flere årsaker til dette, men det bør ikke bli et fast mønster i det interne samarbeidet i et 

foreningsstyre eller på en arbeidsplass. 

 

Det vises også til kap. 1.11 i Tillitsvalgtmappen, ”Regelsett for god organisasjonskultur i 

Norsk Fosterhjemsforening”. Dette bør gjennomgås og de enkelte punktene kan brukes som 

drøfting i løpet av kurset. 

 

Gruppearbeid: 

Diskuter åpenhet for enhver pris – eller til hvilken pris? 
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