
 

 
 

    

ÅRSBERETNING 2012 

 Norsk Fosterhjemsforening Oslo 

 

 

1. Styret har hatt følgende sammensetning i 2012 

Leder:   Solfrid Ruud Rekdal 

Sekretær   Helle Kjendli 

Kasserer:   Hilde Gjestad 

Styremedlem:   Werner Ramberg 

 

 

2. Medlemsutvikling 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo ble stiftet 15. november 1991. 

31.12.12 hadde NFF Oslo 135 medlemmer inkludert støttemedlemmer. I 2012 fikk vi 29 nye 

medlemmer og 20 meldte seg ut av foreningen. Dette er en økning med 9 medlemmer fra 

2011. I 2011 fikk vi 25 nye medlemmer og 24 meldte seg ut. 

 

3. Styret 

Det var vært 2 styremøter. Ut over det har styremedlemmene hatt e-post- og telefonkontakt. 

Styret har i 2012 ikke blitt kontaktet av egne medlemmer med spørsmål om 

rådgivning/bistand. Leder er blitt kontaktet av 2 medlemmer fra andre fylkesforeninger. 

Styret støttet ikke forslaget til navnendringer: Fosterforeldre = omsorgsforeldre, fosterbarn = 

omsorgsbarn, tilsynsfører = tillitsperson. 

Til byrådsleder Anniken Hauglie i Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester har vi 

meldt på samarbeidsmøte i regi av Oslo Barnevernsamband: 

- Fosterforeldre får dårligere oppfølgingstilbud eller faglig innputt fra Oslo kommune enn 

fosterforeldre får fra BUF-etater rundt i landet, som tilbyr forskjellige faglige kurs (utover 

Praid) til fosterforeldre. Kun 3 bydel (Alna, Stovner og Sagene) gir tilsvarende tilbud til sine 

fosterforeldre. 

- Manglende gjennomføring av ansvarsgruppemøter, hvor barneverntjenesten står med 

ansvaret, p.g.a. ressursproblemer i barneverntjenesten 

- Kvaliteten av oppfølgingen av fosterforeldre. Kontrollrollen prioriteres på bekostning av 

oppfølgingsrollen, da bydelsbarnevernet må dokumentere denne rollen. 

NFF Oslo mener der er uheldig at samme saksbehandler lager kontrakt med fosterforeldre, 

kontrollerer og skal følge opp fosterforeldrene. Vi ser det nødvendig at det er rutinerte og 

stabile saksbehandlere som følger opp fosterfamilien, noe som dessverre ikke kan loves 

Styret har meldt bekymring til Helse- og sosialkomiteen, deputasjonsmøte angående 

budsjettet for 2013: 

- Bydelsbarnevernet har ikke kapasitet til å følge opp barnevernsbarns skole- og 

utdannelsesløp på en reell måte eller å bistå fosterforeldre med tiltak så de mestrer denne 

utfordringen, der støttetiltak er nødvendig 



Fosterbarn fra Oslo, plassert i fosterhjem i Oslo, får dårligere oppfølging på skole, hvis behov 

for støttetiltak som assistent eller spesialpedagogiske tiltak er nødvendig, enn 

utenbysplasserte fosterbarn, som får tiltak på skolen dekket av plasseringsbydelen 

- Fosterfamiliene møter for store forskjeller fra de 15 bydelsbarnevernene på områder hvor det 

burde være mer enhetlige strategier i Oslo kommune, ulikheter må være i forhold til tiltak 

direkte overfor det enkelte fosterbarn 

- Ettervern er et frivillig tilbud. Barneverntjenesten helst sammen med fosterforeldrene må 

motivere fosterbarn før 18 år, til å velge ettervernstiltak med tett tilgjengelige 

omsorgspersoner (evt. fortsatt fosterforeldrene), som gjør ungdommen bedre i stand til å 

fullføre en utdannelse og møte arbeidslivets krav og forventninger (med sine ofte reduserte 

sosiale ferdigheter) 

 

4. Representasjon 

Leder, Solfrid Ruud Rekdal har representert NFF Oslo: 

- Norsk Fosterhjemsforening, Organisasjonskurs i Drammen i april. 

- som styremedlem for en organisasjon (NFF Oslo) i Oslo Barnevernsamband. 

- 3 Regionsmøter, et samarbeidsfora for ledere /styre fra NFF Akershus, Østfold, Oppland og 

Hedemark. 

 

5. Informasjonsarbeid 

Foreningen har sendt ut 2 medlemsutsendelser pr. post i 2012. Medlemmer som har oppgitt 

sin e-postadresse har fått informasjon tilsendt pr. e-post i tillegg. 

NFF la om sin hjemmeside vinteren 2012, og informasjon NFF Oslo liggende på siden ble 

ikke automatisk overført til det nye systemet, som lovet fra leverandør. Vi har jobbet med å 

oppdatere hjemmesiden på nytt. 

 

6. Medlemsaktiviteter  

Familieweekend 

Vi var medhjelpere ved familieweekenden NFF Akershus arrangerte på Haraldvangen i 

februar, og bidro økonomisk med kr. 20 000 til aktiviteter. 

 

Medlemsmøter 

29. februar: Medlemsmøte hvor samtaletema var: Konfirmasjon, samvær med tilsyn og 

ettervern 

27. september: Temamøte Min Livsbok, ble dessverre avlyst. 

 

Sosiale medlemsaktiviteter 

I samarbeid med Oslo og Omland har vi arrangert 2 medlemsaktiviteter på Frognesetern. 

Oslo og Omland er et interkommunalt friluftsråd med formål å arbeide for friluftsliv og 

naturvern. 

9. september: Familiedag på Øversetertjern med fisking, padling, sopptur og grilling. 

10. oktober: Bålkokkekurs for ungdom 

22. november: Kun styremedlemmene møtte opp på medlemsmiddagen. 

 

7. Medlemsrepresentasjon i undersøkelser og utvalg: 

Vi har formidlet ungdom og fosterforeldre til deltakelse til forskjellige prosjekter: 

- Forandringsfabrikken: Barnevernsbarn og medvirkning. 

- Hege Sundt: Tiltaksplan for fosterbarn 

- UngOslo Ting: En ungdom er blitt medlem av UngOslo Tinget som ble startet høsten 2012, 

Det er et råd med 8 – 10 unge, som har vært eller er under barnevernet, som skal møtes 

jevnlig for å diskutere sine synspunkter og meninger. UngOslo Ting, som har sine møter i 

Rådhuset Oslo, ledes av Zaineb Al-Samarai. De skal ha tett dialog med politikere. 

 



8. Økonomi 

Vår foreningsinntekt i 2012 har vært medlemskontingent og statsstøtte. Se regnskap 2012. 

Norsk fosterhjemsforening vedtok på landsmøte 2011 at egenkapitalen i en forening skal være 

under kr. 100 000,- fra og med 2012. Egenkapitalgrenses løses i 2013. 

Da Haraldvigen-leiren sommeren 2012 ble avlyses, er kr. 20 000,- tilbakebetalt til Oslo 

kommune, Helse – og velferdsetaten. 

Leieavtalen i Storgt. 10A Norsk Fosterhjemsforening sekretariat ble sagt opp høsten 2012. Vi 

delte hylleplass på et felles kontor med NFF Akershus og Norges Barnevernsamband. Da 

barnevernssambandet sa opp kontoret, så vu det ikke lenger hensiktsmessig å leie kontordel 

eller å øke vår andel av kontorleien. 

 

9. Status  
 

Foreningen har manglende tilgang til kontakt med nye fosterforeldre, som ikke blir meldt inn 

i foreningen av barneverntjenesten. 

Det er fortsatt liten respons blant medlemmer til å påta seg styreverv. 

Det er uvisst hvor lenge foreningen kan fungere uten nye styremedlemmer. 

 

 


