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Sak 1 / 17 Konstituering 

Landsmøtet ble åpnet av hovedstyrets leder Torunn Hauen Aks som ledet behandlingen av 

sak 1.1, 1.2 og 1.3.  

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 ble konstituert. 

 

 

 

 

 

 

Sak 1.01 / 17 Registrering av stemmeberettigede 

Stemmeberettigede er fylkesforeningenes delegater, hovedstyrets faste medlemmer og en 

ansatt for sekretariatet.   

 

Forslag fra Oslo: 

Det foreslås navneopprop og ikke bare telling av stemmeberettigede. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner ved navneopprop hvor mange stemmeberettigede som er til 

stede.  

Det ble registrert 78 stemmeberettigede 28.10.2017. 

Det ble registrert 78 stemmeberettigede 29.10.2017. 

 

 

 

 

 

 

Sak 1.02 / 17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: 

Landsmøtet 2017 godkjenner den utsendte innkalling, dagsorden og forretningsorden.  

 

Anmerkning fra Oslo til sakspapirene: 

Det ble anmerket at sakspapirene var uoversiktlig og at de ikke var tydelig hvem som var på 

valg. Derfor ønskes det at de kandidatene som ikke er innstilt av valgkomiteen, får presentere 

seg i løpet av dagen. Det vil gjøre det lettere å velge på søndag. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner den utsendte innkalling, dagsorden og forretningsorden med de 

anmerkninger som kom. 
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Sak 1.03 / 17 Valg av landsmøtefunksjonærer 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2017: 

a. To møteledere 

Paul Erling Andersen 

Dag Røberg 

b. Fire sekretærer 

Åse Lise Larsen 

Sandra Szymanska 

Marianne Oftedahl 

Anette Løberg 

c. Tre stemmetellere 

Tone Helen Riise 

Jan Henning Kjærsrud 

Hilde Granli 

d. To representanter til å underskrive protokollen 

Frode Aker-Bjørke 

Gudmund Sørensen 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner de foreslåtte møteledere, sekretærer, stemmetellere og 

representanter til å underskrive protokoll. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

Sak 2 / 17 Godkjenning av årsberetning for Norsk Fosterhjemsforening 

2015 og 2016 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte:  

1) Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforening sin årsberetning for 2015.  

2) Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforening sin årsberetning for 2016. 

 

Landsmøtets vedtak: 

1) Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforening sin årsberetning for 2015.  

2) Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforening sin årsberetning for 2016. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 
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Sak 3 / 17 Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for Norsk 

Fosterhjemsforening 2015 og 2016 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte:  

1) Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforenings årsregnskap og 

revisjonsberetning for 2015. 

2) Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforenings årsregnskap og 

revisjonsberetning for 2016. 

 

Landsmøtets vedtak: 

1) Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforenings årsregnskap og 

revisjonsberetning for 2015.  

2) Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforenings årsregnskap og 

revisjonsberetning for 2016. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

Sak 4 / 17 Rapport fra kontrollutvalget 2015 og 2016 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte:  

1) Landsmøtet 2017 godkjenner kontrollutvalgets rapport for 2015.  

2) Landsmøtet 2017 godkjenner kontrollutvalgets rapport for 2016. 

 

Landsmøtets vedtak: 

1) Landsmøtet 2017 godkjenner kontrollutvalgets rapport for 2015.  

2) Landsmøtet 2017 godkjenner kontrollutvalgets rapport for 2016. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 
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Sak 5 / 17 Innkomne forslag 

 

 

Sak 5.01 / 17 Forslag til vedtektsendring i kap 8, § 8-5 Eksklusjon/suspensjon 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte: 

Hovedstyret anmoder landsmøte 2017 å godkjenne følgende forslag som erstatter både 

endring i heading og tekst i nåværende § 8-5:  

1. § 8-5 «Suspensjon og eksklusjon  

Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å suspendere en tillitsvalgt fra alle verv 

i organisasjonen:  

a) Den som handler i strid med Norsk Fosterhjemsforening sine 

vedtekter, etiske retningslinjer og vedtak eller på annen måte 

opptrer slik at det skader organisasjonen, eller organisasjonens 

omdømme 

b) Den som på grunn av sitt personlige forhold ikke anses egnet til 

å presentere organisasjonen. 

                        Vedtaket om suspensjon gjelder to år fra vedtaket er fattet. 

2. Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å ekskludere som medlem av 

organisasjonen:  

a) Den som ved sin opptreden skader organisasjonen, eller 

organisasjonens omdømme eller hindrer organisasjonens 

arbeid. 

b) Den som på illojal måte opptrer som om vedkommende 

representerer organisasjonen 

c) Kontrollutvalget er ankeinstans. Ankefrist 3 uker 

3. En forutsetning for å inneha tillitsverv, både sentralt og i fylkesforening er at 

vedkommende er medlem av Norsk Fosterhjemsforening.  Dersom 

medlemskap avsluttes, uansett årsak, trer personen automatisk ut av alle 

tillitsverv.  

Før hovedstyret tar stilling til en sak om suspensjon eller eksklusjon, skal den 

det gjelder ha rett til å uttale seg.  Sekretariatet forbereder saken for 

hovedstyret og avgir sin innstilling.  Vedkommende skal varsles skriftlig med 

frist for å uttale seg.  

 

Nytt forslag fra Oppland: 

Ved suspensjon/eksklusjonsaker der saken involverer medlemmer av hovedstyret, trer 

kontrollutvalget inn i hovedstyrets stilling. 

 

Avstemming over forslag fra Oppland: Forslaget falt med 48 stemmer for og 24 stemmer 

mot. Det kreves 2/3 flertall. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag om endring i heading og tekst i nåværende 

§ 8-5 Suspensjon og eksklusjon.  

1. § 8-5 «Suspensjon og eksklusjon  

Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å suspendere en tillitsvalgt fra alle verv 

i organisasjonen:  
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a) Den som handler i strid med Norsk Fosterhjemsforening sine 

vedtekter, etiske retningslinjer og vedtak eller på annen måte 

opptrer slik at det skader organisasjonen, eller organisasjonens 

omdømme 

b) Den som på grunn av sitt personlige forhold ikke anses egnet til 

å presentere organisasjonen. 

                        Vedtaket om suspensjon gjelder to år fra vedtaket er fattet. 

2. Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å ekskludere som medlem av 

organisasjonen:  

a) Den som ved sin opptreden skader organisasjonen, eller 

organisasjonens omdømme eller hindrer organisasjonens 

arbeid. 

b) Den som på illojal måte opptrer som om vedkommende 

representerer organisasjonen 

c) Kontrollutvalget er ankeinstans. Ankefrist 3 uker 

3. En forutsetning for å inneha tillitsverv, både sentralt og i fylkesforening er at 

vedkommende er medlem av Norsk Fosterhjemsforening.  Dersom 

medlemskap avsluttes, uansett årsak, trer personen automatisk ut av alle 

tillitsverv.  

Før hovedstyret tar stilling til en sak om suspensjon eller eksklusjon, skal den 

det gjelder ha rett til å uttale seg.  Sekretariatet forbereder saken for 

hovedstyret og avgir sin innstilling.  Vedkommende skal varsles skriftlig med 

frist for å uttale seg.  

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 
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Sak 5.02 / 17 Forslag til vedtektsendring i kap 4, § 4-1 Hovedstyret 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte: 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å vedta ny setning under Kap 4 Hovedstyret § 4-1. 

Ny siste setning i § 4-1: 

Nyvalgt hovedstyre trer i kraft innen utgangen av januar. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag om tilleggssetning i vedtektene under Kap 

4 Hovedstyret § 4-1 om at nyvalgt hovedstyre trer i kraft innen utgangen av januar. 

 

Avstemming: Vedtatt med 72 stemmer for og 5 stemmer mot. 

 

 

 

 

 

 

Sak 5.3 / 17 Forslag til vedtektsendring i kap 1, § 1-3 Organisasjon         

                                          

Hovedstyrets forslag til landsmøte: 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 et nytt punkt § 1-3 som siste ledd: 

All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag om et nytt siste ledd i vedtektene under § 

1-3 om at all aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 
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Sak 5.4 / 17 Forslag til vedtektsendring i kap 8, § 8-4 Permisjon fra tillitsverv 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte: 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 om å erstatte nåværende § 8-4 Permisjon fra tillitsverv 

med samme § og heading, men med nytt innhold: 

Dersom det foreligger saklig grunn kan tillitsvalgt innvilges permisjon fra sitt tillitsverv i en 

begrenset periode. Permisjonssøknad skal fremsettes av den tillitsvalgte og avgjøres av 

fylkesforeningen der det gjelder en tillitsvalgt i fylkesforeningen, og hovedstyret der det 

gjelder tillitsvalgt i hovedstyret. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag om å gi nytt innhold til vedtektenes 

nåværende § 8-4 Permisjon fra tillitsverv: 

Dersom det foreligger saklig grunn kan tillitsvalgt innvilges permisjon fra sitt tillitsverv i en 

begrenset periode. Permisjonssøknad skal fremsettes av den tillitsvalgte og avgjøres av 

fylkesforeningen der det gjelder en tillitsvalgt i fylkesforeningen, og hovedstyret der det 

gjelder tillitsvalgt i hovedstyret. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Sak 5.5 /17 Utnevnelse av æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo 

Et enstemmig styre i Norsk Fosterhjemsforening Oslo har fremmet forslag om Elisabeth 

Backe-Hansen blir innstilt til æresmedlem av Norsk Fosterhjemsforening. 

 

Norsk Fosterhjemsforenings begrunnelse: Hun har i en årrekke arbeidet med og for 

fosterbarn og fosterhjem. Hun har skrevet fagbøker-, forsket-, drevet fagutvikling-, holdt kurs 

og foredrag-, utviklet metoder innenfor fosterhjemsomsorgen. I 2013 ble hun tildelt Den store 

psykologprisen for sitt arbeid. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å utnevne psykolog Elisabeth Backe-Hansen til 

æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening. Hun har siden 1980 tallet vært pådriver for 

utvikling og forskning innen fosterhjemsomsorgen. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforening Oslos forslag om å utnevne 

Elisabeth Backe-Hansen til æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
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Sak 5.6 / 17 Forslag om et seks trinns utdanningsløp 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland: 

«Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår ett utdanningsløp for fosterbarn som 

begynner å tre i kraft fra fosterbarna flytter inn til fosterfamilien. Dette utdanningsløpet 

består fram til fosterbarnet er voksen og så lenge han/hun er under barnevernets omsorg. 

Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ønsker at det aktivt jobbes videre med å finne ut 

hvorfor det er så mange skolesluttere blant fosterbarn. De foreslår et 6 trinns 

utdanningsløp.» 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte:  

1) Hovedstyret støtter Norsk Fosterhjemsforening Rogalands forslag og viser til 

fylkesforeningens forslag til sekstrinnsløp. De seks trinnene foreslås lagt inn i handlingsplan 

2018-2020.  

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å vedta Norsk Fosterhjemsforening Rogalands 

forslag på et utdanningsløp med seks trinn:  

1. Utredning/oppstart allerede ved uromelding.  

2. Tiltak/kartlegging skolestart. Hva trenger barnet av hjelp i barneskolen?  

3. Tiltak/ kartlegging videre i barneskolen. I 4. klasse vurderes hva hjelp trenger 

barnet videre fra 5.-7. klasse?  

4. Tiltak/ kartlegging ungdomsskolen. I 7. klasse vurderes hva hjelp trenger barnet 

ved overgang til ungdomsskolen? 

5. Tiltak/kartlegging videregående skole. I 10. klasse vurderes hva hjelp trenger 

barnet ved overgang til videregående skole?  

6. 17 år. Samtaler og vurderinger om veien videre for det myndige barnet.  

3) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å legge utdanningsløpet for fosterbarn inn i 

handlingslingsplan for 2018-2020. 

 

Nytt forslag fra Hordaland om endret overskrift: 

Forslag om et 6-trinns kartleggingsløp for fosterbarn i møte med skole. 

 

Avstemming over forslag fra Hordaland: Enstemmig vedtatt. 

 

Landsmøtets vedtak: 

1) Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforening Hordalands forslag om endret 

overskrift, Forslag om et 6-trinns kartleggingsløp for fosterbarn i møte med skole, og Norsk 

Fosterhjemsforening Rogalands forslag: 

1. Utredning/oppstart allerede ved uromelding. 

2. Tiltak/kartlegging skolestart. Hva trenger barnet av hjelp i barneskolen? 

3. Tiltak/ kartlegging videre i barneskolen. I 4. klasse vurderes hva hjelp trenger 

barnet videre fra 5.-7. klasse? 

4. Tiltak/ kartlegging ungdomsskolen. I 7. klasse vurderes hva hjelp trenger barnet 

ved overgang til ungdomsskolen? 
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5. Tiltak/kartlegging videregående skole. I 10. klasse vurderes hva hjelp trenger 

barnet ved overgang til videregående skole? 

6. 17 år. Samtaler og vurderinger om veien videre for det myndige barnet. 

2) Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag å legge et 6-trinns kartleggingsløp for 

fosterbarn i møte med skole inn i handlingsplan for 2018-2020.  

  

Avstemming: Vedtatt med 55 stemmer for og 23 stemmer mot. 

 

 

 

 

 

 

Sak 5.7 / 17 Forslag om en bedre ordning for frikjøp 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland: 

«at det jobbes med at det skal bli en bedre ordning for frikjøp – antall G bør fjernes slik at 

potensielle fosterforeldre som er i jobb kan frikjøpes etter sin ordinære lønn. 

 

Det kan sies så sterkt at frikjøpsgrensen betyr ekskludering av ressurssterke fosterforeldre. Vi 

foreslår at antall G fjernes og at potensielle fosterforeldre som er i jobb må frikjøpes slik at 

de får dekket sin lønn og i tillegg får arbeidsgodtgjørelse akkurat som andre som er i jobb 

får». 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte:  

1) Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2017 å støtte forslaget til Norsk Fosterhjemsforening 

Rogaland for en bedre ordning for frikjøp.  

2) Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2017 at temaet legges inn i handlingsplan for 2018-2020. 

 

Nytt forslag fra Rogaland til nytt punkt 3:  

Bedre ordning for frikjøp, antall KS fjernes og standardisert arbeidsgodtgjørelse gis til alle 

fosterforeldre, uavhengig av om de har arbeidsforhold utenfor hjemmet. 

 

Avstemming: Vedtatt med 77 stemmer for og 1 stemme mot. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforening Rogalands forslag om en bedre 

ordning for frikjøp med nytt punkt 3. 

1) jobbe for en bedre ordning for frikjøp.  

2) at temaet legges inn i handlingsplan for 2018-2020. 

3) Bedre ordning for frikjøp, antall KS fjernes og standardisert arbeidsgodtgjørelse gis til alle 

fosterforeldre, uavhengig av om de har arbeidsforhold utenfor hjemmet. 

 

Avstemming: Vedtatt med 77 stemmer for og 1 stemme mot. 
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Sak 5.8 / 17 Forslag om at det jobbes aktivt med å finne ut hvorfor det er så 

mange skolesluttere blant fosterbarn 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland: 

«Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår at det jobbes videre aktivt med å finne ut 

hvorfor det er så mange skolesluttere blant fosterbarn.» 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte:  

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å støtte Norsk Fosterhjemsforening Rogaland sitt 

forslag om at det jobbes aktivt med å finne ut hvorfor det er så mange skolesluttere blant 

fosterbarn.  

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 om å legge dette tema inn i handlingsplan for 2018- 

2020 

 

Saken ble trukket av Rogaland. 
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Sak 5.9 Forslag til vedtektsendring i Kap 3, § 3-5 og Kap. 6 Kontrollutvalget 

 

Forslag fra kontrollutvalget: 

«Kontrollutvalget diskuterte om foreningen er mest tjent med årlige rapporter som nå eller 

en rapport for perioden. Kontrollutvalget ble enige om at en rapport direkte til Landsmøte vil 

gi landsmøtet informasjon til riktig tid. Slik rapporteringen fungerer i dag, vil rapporten for 

året landsmøtet holdes i, komme en landsmøteperiode for seint. Kontrollutvalget ønsker også 

å legge inn en oppsummering av oppfølgingen av vedtak fra siste Landsmøte som en fast del 

av Kontrollutvalgets rapport.» 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte:  

Hovedstyret støtter forslaget fra kontrollutvalget og anmoder landsmøtet 2017 å vedta 

følgende endringer: 

1) §3-5 

                                   «Kontrollutvalgets rapporter for landsmøteperioden» 

                                    Endres i punkt tre til 

                                    «Kontrollutvalgets rapport for landsmøteperioden til landsmøtet» 

 

2) Retningslinjer for kontrollutvalget flyttes inn under Kap 6 ny § 6-3 

KONTROLLUTVALGET 

 

3) Rapporten skal bl.a. inneholde jfr Retningslinjer for kontrollutvalget 

punkt 3 Rapport strekpunkt to under b: 

                                   Tas bort «Uttalelse om hvorvidt årsoppgjør, resultatregnskap og balanse 

                                   bør godkjennes» 

                                   Nytt punkt «Gjennomgang av siste landsmøtes saker med kommentar 

                                   om hvordan hver enkelt sak er behandlet 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner kontrollutvalgets forslag til vedtektsendring for 

kontrollutvalgets oppgaver§§ 3-5 og Kap 6. 

1) §3-5 

                                   «Kontrollutvalgets rapporter for landsmøteperioden» 

                                    Endres i punkt tre til 

                                    «Kontrollutvalgets rapport for landsmøteperioden til landsmøtet» 

 

2) Retningslinjer for kontrollutvalget flyttes inn under Kap 6 ny § 6-3 

KONTROLLUTVALGET 

 

3) Rapporten skal bl.a. inneholde jfr Retningslinjer for kontrollutvalget 

punkt 3 Rapport strekpunkt to under b: 

                                   Tas bort «Uttalelse om hvorvidt årsoppgjør, resultatregnskap og balanse 

                                   bør godkjennes» 

                                   Nytt punkt «Gjennomgang av siste landsmøtes saker med kommentar 

                                   om hvordan hver enkelt sak er behandlet 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 



Landsmøteprotokoll 2017 
 

14 

Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Sak 5.10 / 17 Forslag om å skille kontaktperson til foreldre og 

fosterforeldre/fosterbarn 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland: 

 «Jobbe for at biologiske foreldre får egne kontaktpersoner og ikke barnas» 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte:  

Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2017 å avvise forslag fra Norsk Fosterhjemsforening 

Rogaland. Problemene som skisseres i bakgrunnen for forslaget må løses i samarbeid med 

barnevernet, foreldre, fosterforeldre og fosterbarnet. 

 

Nytt forslag fra Rogaland:  

Norsk Fosterhjemsforening vil jobbe for at det i landsmøteperioden utredes/opprettes egne 

kontaktpersoner for biologiske foreldre. 

 

Nytt forslag fra Troms: 

Norsk Fosterhjemsforening samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere om egne 

kontaktpersoner for fosterbarn/fosterforeldre. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 avviser forslaget fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland om å skille 

kontaktperson til foreldre og fosterforeldre/fosterbarn. Problemene som skisseres i 

bakgrunnen for forslaget må løses i samarbeid med barnevernet, foreldre, fosterforeldre og 

fosterbarnet. 

 

Avstemming: 

Første avstemming: Forslag fra Rogaland 0. Forslag fra Troms 78. 

Andre avstemming: Forslag fra Troms 27. Hovedstyrets innstilling 51. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Sak 5.11 / 17 Forslag om endringer vedrørende rapportering PPT-tjenesten og 

øremerkede midler til skole 

 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland: 

l) En sakkyndig rapport kan ikke godkjennes uten at PPT-tjenesten har møtt barnet og 

foresatte til barnet 

2) For å kvalitetssikre de øremerkede midlene som blir gitt til skolen bør det være en 

rapporteringsplikt hvert kvartal til PPT om utviklingen til barnet og hvordan skolen 

velger å disponere midlene 

3) PPT-tjenesten bør igjen kvalitetssikre disse rapportene og gripe inn dersom 

utviklingen til barnet ikke er tilfredsstillende 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte:  

Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2017 å avvise forslaget fra Norsk Fosterhjemsforening 

Rogaland, med bakgrunn i at foreningen ikke har myndighet til å endre beslutninger utenfor 

egen organisasjon. Foreningen ser heller ikke at denne saken kan prioriteres fremfor andre 

viktige saker i landsmøteperioden. Hovedstyret har ikke oversikt over om dette er et stort 

problem for våre medlemmer, og anbefaler at de i hvert enkelt tilfelle forsøker å løse dette i 

samarbeid med ansvarlige etater. 

 

Nytt forslag fra Rogaland: 

Norsk Fosterhjemsforening skal i landsmøteperioden jobbe for en lovfestelse av 1) at PPT 

skal møte fosterbarnet før råd gis til skolen, og 2) at skolen rapporterer skriftlig tilbake om 

bruk av midler og råd i den enkelte sak 

 

Avstemming over forslag fra Rogaland: Forslaget falt med 8 stemmer for og 66 stemmer mot. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 avviser forslaget fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland, med bakgrunn i 

at foreningen ikke har myndighet til å endre beslutninger utenfor egen organisasjon. 

Foreningen ser heller ikke at denne saken kan prioriteres fremfor andre viktige saker i 

landsmøteperioden.  Hovedstyret har ikke oversikt over om dette er et stort problem for våre 

medlemmer, og anbefaler at de i hvert enkelt tilfelle forsøker å løse dette i samarbeid med 

ansvarlige etater.   

 

Avstemming: Vedtatt med 70 stemmer for og 8 stemmer mot. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Sak 5.12 / 17 Språkvask av vedtekter 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte:  

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å delegere til sekretariatet å utføre endringer i 

vedtektene jfr vedtak fattet i landsmøtet 2017. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å delegere til sekretariatet å språkvaske vedtekter 

uten at det medfører endring av innhold i vedtektene. 

 

Landsmøtets vedtak: 

1) Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag om å delegere til sekretariatet å utføre 

endringer i vedtektene jfr vedtak fattet i landsmøtet 2017. 

2) Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag om å delegere til sekretariatet å 

språkvaske vedtekter uten at det medfører endring av innhold i vedtektene. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Sak 6 / 17 Handlingsplan for Norsk Fosterhjemsforening 2018 – 2020 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å vedta hovedstyrets forslag til handlingsplan 2018-

2020. 

Handlingsplan for Norsk Fosterhjemsforening 

2018-2020 

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

plan innen fosterhjemsomsorgen. 

Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til 

politiske partier og trossamfunn. 

 

1) Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstsvilkår. 

• Barn som flytter i fosterhjem skal utredes før plassering. Forpliktende plan skal sikre 

riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets overganger fra 0-23 år. 

• Fosterbarn mellom 18 og 23 år som er tilknyttet fosterhjem skal gis rett til et 

meningsfylt og forutsigbart tilbud om ettervern. Rett til ettervern til og med 25 år. 

• Fosterforeldrenes egne barn følges opp av barnevernet med opplæring og veiledning. 

 

2) Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter. 

• Gode og forutsigbare rammevilkår for fosterforeldre i forhold til økonomi, 

tilleggspensjon, samt permisjonsordninger fra ordinært arbeid.   

• Sikring av grunnleggende juridiske rettigheter og rettssikkerhet for fosterhjemmet. 

• Lovpålagt og kompetansegivende opplæring for fosterforeldre. 

 

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som interesseorganisasjon. 

• Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd. 

• Nettverksbygging gjennom familiesamling og aktiviteter i fylkesforeningene. 

• Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet. 
 

 

Nytt forslag fra Oppland: 

Punkt 1.3. 

Barnevernet må se hele fosterhjemmet. 

 

Forslaget ble trukket. 

 

Nytt forslag fra Rogaland:  

Fosterforeldrenes biologiske barn følges opp av barnevernet med opplæring og veiledning. 

 

Forslaget ble trukket. 

 

Nytt forslag fra Nordland til punkt 1.3: 

Barnevernet må se hele fosterhjemmet, med biologiske og andre barn.  
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Avstemming over forslag fra Nordland: Vedtatt med 39 stemmer for og 33 stemmer mot.  

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag på handlingsplan 2018 – 2020 med det 

tillegg som har fremkommet: 

Endring til punkt1.3: Barnevernet må se hele fosterhjemmet, med biologiske og andre barn   

 

Handlingsplan for Norsk Fosterhjemsforening 

2018-2020 

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

plan innen fosterhjemsomsorgen. 

Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til 

politiske partier og trossamfunn. 

 

1) Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstsvilkår. 

• Barn som flytter i fosterhjem skal utredes før plassering. Forpliktende plan skal sikre 

riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets overganger fra 0-23 år. 

• Fosterbarn mellom 18 og 23 år som er tilknyttet fosterhjem skal gis rett til et 

meningsfylt og forutsigbart tilbud om ettervern. Rett til ettervern til og med 25 år. 

• Barnevernet må se hele fosterhjemmet, med biologiske og andre barn. 

 

2) Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter. 

• Gode og forutsigbare rammevilkår for fosterforeldre i forhold til økonomi, 

tilleggspensjon, samt permisjonsordninger fra ordinært arbeid.   

• Sikring av grunnleggende juridiske rettigheter og rettssikkerhet for fosterhjemmet. 

• Lovpålagt og kompetansegivende opplæring for fosterforeldre. 

 

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som interesseorganisasjon. 

• Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd. 

• Nettverksbygging gjennom familiesamling og aktiviteter i fylkesforeningene. 

• Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Sak 7 / 17 Langtidsbudsjett 2018 – 2020 og fastsettelse av kontingent og 

styrehonorar for 2018 – 2020 

 

Sak 7.1 /17 Medlemskontingent 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å vedta en økning i medlemskontingent med 30 kroner 

- fra kr 510 til kr 540. Endringen gjelder fra 2018. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag om en økning i medlemskontingent med 

30 kroner - fra kr 510 til kr 540. Endringen gjelder fra 2018. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

Sak 7.2 / 17 Endring av honorar til medlemmer av hovedstyret 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å godkjenne økning av honorar og beløpet for tapt 

arbeidsfortjeneste for hovedstyrets medlemmer:  

1) Leder kr 75 000 per år  

2) Nestleder kr 35 000 per år  

3) Styremedlemmer kr 30 000 per år  

4) Frikjøp/tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer kr 125 000 

 

Punkt 4 ble trukket av hovedstyret. Ivaretas ved budsjettbehandling. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag om å øke honorarer og beløpet for tapt 

arbeidsfortjeneste for hovedstyrets medlemmer med 

1) Leder kr 75 000 per år  

2) Nestleder kr 35 000 per år  

3) Styremedlemmer kr 30 000 per år  

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Sak 7.3 / 17 Langtidsbudsjett 2018 – 2020 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte:  

            Langtidsbudsjett Norsk Fosterhjemsforening 2018-2020 

  
        (1000 kr) Regnskap 

2016 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett  

2018 
Budsjett  

2019 
Budsjett 

2020 

Inntekter:             

Medlemskont. brutto          1 837          1 734          1 836          1 836          1 836          1 836  

Offentlige tilsk.          4 230          3 730          4 100          4 100          4 100          4 100  

Annonseinntekter FK          1 199             600          1 000          1 000          1 000          1 000  

Abonnement, FK             111             140             120             100             100             100  

Varesalg og kursinnt             436             401             401             510             560             610  

Andre tilskudd/inntekter             476             425             397             450             450             450  

Sum inntekter:          8 289          7 030          7 854          7 996          8 046          8 096  

Utgifter:             

Kontingent, fylkesfor.         -1 026            -924         -1 010         -1 010         -1 010         -1 010  

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

Fosterhjemskont.         -1 034            -850         -1 040         -1 040         -1 040         -1 045  

Kurs og varekjøp            -671            -300            -460            -400            -400            -400  

Lønn, honorar         -2 487         -3 260         -2 968         -2 936         -2 916         -2 935  

Sosiale kostnader            -360            -635            -477            -472            -470            -472  

Husvære/kostn.            -655            -710            -760            -765            -770            -775  

Ungdomsutvalg               -50              -50            -100            -100            -100  

Drift/adm.kostn.         -1 595         -1 250         -1 981         -1 400         -1 370         -1 400  

Finansposter               31               90               25               25               25               25  

Sum Utgifter         -8 297         -8 389         -9 221         -8 598         -8 551         -8 612  

Resultat                -8         -1 514         -1 367            -602            -505            -516  

       

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag om langtidsbudsjett for 2018 – 2020. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Sak 7.4 / 17 Oppnevning av statsautorisert revisor 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å godkjenne revisor Merete Otterstad Sandsnes fra 

BDO AS som revisor for Norsk Fosterhjemsforening i perioden 2018-2020. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner hovedstyrets forslag om revisor Merete Otterstad Sandsnes fra 

BDO som revisor for Norsk Fosterhjemsforening i perioden 2018-2020. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Sak 8 / 17 Valg 

 

Sak 8.1 / 17 Valg av hovedstyre 2018 – 2020 

 

Valgkomiteens utsendte innstilling til nytt hovedstyre:  

Leder Torunn Hauen Aks Region Sør Telemark 

Nestleder Lene P. Våmartveit Region Vest Hordaland 

Styremedlem Inge Kirknes Region midt Nord Trøndelag 

Styremedlem  Helle Christensen Region Sør Buskerud 

Styremedlem Tommy Hæggernæs Region Nord Finnmark 

Styremedlem Solfrid Ruud Rekdal  Region Øst Oslo 

Varamedlem Kjersti Garnes Overvik Region Midt Sør Trøndelag 

Varamedlem Anne-Birgitte Løvlien Region Øst Hedmark  

Varamedlem Rina Nicolaisen Region Nord Nordland 

Varamedlem Svein Vidnes Region Vest Sogn og fjordane 

 

Valgkomiteens nye innstilling til nytt hovedstyre:  

Leder Torunn Hauen Aks Region Sør Telemark 

Nestleder Lene P. Våmartveit Region Vest Hordaland 

Styremedlem Kjersti Garnes Overvik Region midt Sør Trøndelag 

Styremedlem  Helle Christensen Region Sør Buskerud 

Styremedlem Tommy Hæggernæs Region Nord Finnmark 

Styremedlem Solfrid Ruud Rekdal  Region Øst Oslo 

Varamedlem Inge Kirknes Region Midt Nord Trøndelag 

Varamedlem Anne-Birgitte Løvlien Region Øst Hedmark  

Varamedlem Rina Nicolaisen Region Nord Nordland 

Varamedlem Svein Vidnes Region Vest Sogn og fjordane 

Alle de innstilte er spurt og har positivt bekreftet at de ønsker å stille. 

 

Innsendte forslag/nominasjoner til hovedstyret: 

Solfrid Kjærvoll-Birkedal til leder nominert av fylkesstyret i Rogaland. 

Lene P Våmartveit til alle verv i hovedstyret nominert av fylkesstyret i Hordaland. 

Astrid Leren til alle verv unntatt leder i hovedstyret. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Sak 8.2 / 17 Valg av kontrollutvalg 2018 – 2020 

 

Stiller til gjenvalg: 

Bjørn Morten Holm stiller til gjenvalg. 

Mette Westergren stiller til gjenvalg. 

Jan Ove Stenseth stiller til gjenvalg. 

Turid Bræk stiller til gjenvalg. 

 

Valgkomiteens utsendte innstilling til nytt kontrollutvalg:  

Leder  

 

Mette Westergren Region Sør Buskerud 

Nestleder 

 

Bjørn Morten Holm Region Midt Sør Trøndelag 

Styremedlem 

 

Jan Ove Steinseth Region Vest Sogn og Fjordane 

Varamedlem 

 

Turid Bræk   

 

Valgkomiteens nye innstilling til nytt kontrollutvalg:  

Leder  

 

Mette Westergren Region Sør Buskerud 

Nestleder 

 

Bjørn Morten Holm Region Midt Sør Trøndelag 

Styremedlem 

 

Jan Ove Steinseth Region Vest Sogn og Fjordane 

Varamedlem 

 

Geir Sørdal Region Vest Rogaland 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner følgende kontrollutvalg for perioden 2018 – 2020: 

Leder: Mette Westergren, Region Sør, Buskerud. 

Nestleder: Bjørn Morten Holm, Region Midt Sør Trøndelag. 

Styremedlem: Jan Ove Steinseth, Region Vest Sogn og Fjordane. 

Varamedlem: Geir Sørldal, Region vest, Rogaland. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Sak 8.3 / 17 Valg av valgkomite 2018 – 2020 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å vedta følgende forslag personer til å sitte i 

valgkomiteen for 2018-2020:  

 

Leder:  Mia Solberg  Region Øst 

Nestleder: Arild Ullebø  Region Vest                 

Medlem: Odd Terje Henriksen Region Nord 

Varamedlem: Marianne Sollund Region Nord 

 

Odd Terje Henriksen trakk seg.  

 

Hovedstyrets nye innstilling til ny valgkomite: 

Leder:  Mia Solberg  Region Øst 

Nestleder: Arild Ullebø  Region Vest                 

Medlem: Monica Skogland Region Nord 

Varamedlem: Marianne Sollund Region Nord 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner følgende valgkomite for perioden 2018 – 2020: 

Leder:  Mia Solberg  Region Øst 

Nestleder: Arild Ullebø  Region Vest                 

Medlem: Monica Skogland Region Nord 

Varamedlem: Marianne Sollund Region Nord 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
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Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 27.-29. oktober 2017 

Sak 9 / 17 Valg av tid og sted for landsmøtet 2019 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 og legge landsmøtet 2019 til området rundt eller i 

Oslo. 

 

Nytt forslag fra Hordaland:  

Landsmøtet 2019 legges til Bergen. 

 

Nytt forslag fra Vestfold:  

Landsmøtet 2019 legges til Vestfold. 

 

Forslag på tidspunkt på landsmøte 2019 fra generalsekretær:  

25. – 27. oktober 2019. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2017 godkjenner Norsk Fosterhjemsforening Vestfolds forslag om å legge 

landsmøtet 2019 til Vestfold  

25. – 27. Oktober 2019. 

 

Avstemming: 

Første avstemming: Vestfold 38. Bergen 36. 

Andre avstemming: Vestfold 53. Oslo 21. 
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