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SAK 01/16: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 22-23 oktober 

2015 

 

Protokoll er lagt ut på intranett, og legges frem for signering i dagens møte. 

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 22-23 oktober 2015. 

 

 

 

SAK 02/16: Godkjenning av regnskap for november 2015 

 

Ingen spesielle kommentarer til regnskap for november 2015. 

Regnskapet for november legges frem for å gjøre nye styremedlemmer kjent med foreningens 

regnskapsføring. Regnskap legges frem som fast sak i hovedstyremøtene gjennom året.  

Revisor gjennomgår Norsk Fosterhjemsforenings regnskap den 27.01.2016, og årsregnskap 

2015 vil bli lagt opp til behandling i hovedstyrets møte 5-6.02.2016.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering regnskap for november 2015. 

 

 

 

 

SAK 03/16: Budsjett 2016 

 

Forslag til budsjett 2016 ligger vedlagt. 

Dette forslaget er også oversendt Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) i 

forbindelse med søknad om driftstilskudd for 2016. Her var søknaden endret til 1 desember 

2015, og foreløpig budsjett måtte legges ved. Vedtatt budsjett 2016 vil bli ettersendt til 

Bufdir.  

På inntektssiden har det vært en stor økning av annonsesalget til Fosterhjemskontakt i 2015. 

Budsjett ble her satt opp med 350 000 for 2015, mens regnskapstall for året vil være over 

700 000. Annonsesalg er uforutsigbart og kan brått endre seg, men vi har satt opp kr 600 000 

på provisjonsinntekter for 2016.  

Leieinntektene for tidligere to utleide kontorer er noe redusert for 2016, da kun ett kontor er 

p.t. er utleid etter Sentrum Logopedi flyttet ut i september 2015. 

Det ble søkt 1 desember 2015 om drifts-tilskudd på 5 mill for 2016. Denne søknaden vil bli 

avgjort innen første mars (informasjon fra Bufdir).  
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Som det går frem i sak 04/16 har foreningen fått en tilleggs-tildeling i desember 2015 på kr 

559 000. Den vil gjenfinnes på foreningens egenkapital i årsregnskap 2015.  

 

På utgiftssiden vil langtidsbudsjett vedtatt på landsmøte bli gjeldene. Her ble det vedtatt å øke 

antall stillinger med 2.5. I budsjett 2016 er det lagt opp til økning med 1.5 stilling. Det er 

foreløpig ikke besluttet lønnsnivå for de nye stillingene som også vil ha innvirkning på 

pensjon, arbeidsgiveravgift m m. Av den grunn avventer vi å benytte den siste tildelte stilling 

før vi får oversikt over reelle kostnader.  

 

Det er satt opp kr 100 000 til 35 års jubileumsfeiring høsten 2016. 

 

Utover de ovennevnte endringer er det bare gjort små justeringer i budsjettet for 2016 i 

forhold til budsjett 2015. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner budsjett 2016 

 

 

 

 

SAK 04/16: Orientering. Tilleggs-tildeling 2015 

 

Det vises til vedlagt notat fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

14.12.2015 fikk Norsk Fosterhjemsforening overraskende en tilleggs-tildeling på kr 559 000. 

De viser til vår søknad om driftstilskudd for 2015. Vi søkte om 5 mill og fikk tildelt kr 

3 730 000. Med den ekstra tildelingen kom vi opp et driftstilskudd på kr 4 289 000.  

 

Imidlertid presiserer Bufdir at foreningen ikke kan forvente tilsvarende størrelse på 

driftstilskuddet i fremtidige år, fordi dette er en tildeling som er basert på ekstra midler i 2015. 

Midlene kan gå til fratrekk på neste års (2016) tilskudd dersom foreningen ikke benytter 

midlene i 2015.  

Foreningen kunne av naturlige årsaker ikke rekke å bruke midlene i 2015 da tildelingen kom 

14.12.  

Tilskuddet for vil gå til å dekke driftskostnader i 1. kvartal 2016 noe Bufdir godkjenner. 

 

Hovedstyrets vedtak. 

Hovedstyret tar til orientering at Norsk Fosterhjemsforening 14.12.2015 fikk tilleggs-tildeling 

på kr 559 000. Til sammen fikk foreningen kr 4 289 000 i driftstilskudd fra Bufdir i 2015 
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SAK 05/16: Tiltaksplan 2016 

 

Handlingsplan 2016-2018 og forslag til tiltaksplan 2016 ligger vedlagt. 

 

Landsmøte 2015 vedtok handlingsplan for Norsk Fosterhjemsforening for de neste to årene. 

Ut fra handlingsplan lager hovedstyret en tiltaksplan og fylkesforeningene lager en 

aktivitetsplan.  

Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) etterspør strategiplan i forbindelse med de 

årlige søknader om driftstilskudd. Vi definerer strategiplan som det samme som vår 

tiltaksplan. 

Bufdir endret tidspunkt for søknad om driftstilskudd til 1 desember 2015 for driftsåret 2016. 

Tiltaksplan 2016 for foreningen var ikke på dette tidspunktet vedtatt i hovedstyret, og en 

foreløpig tiltaksplan ble sendt sammen med søknaden til Bufdir. Vedtatt tiltaksplan 2016 vil 

bli ettersendt Bufdir.  

 

Hovedstyret bes ta hensyn til medvirkning, handlingsplan 2016-2018, driftstilskuddssøknad 

for 2016 (sak 06/16), og de retningslinjer for tilskudd som Bufdir setter opp. 

Videre vil Bufdir legge vekt på at de aktiviteter vi gjennomfører er målbare. 

 

Forslaget til tiltaksplan er satt opp med flere aktiviteter under hvert punkt – mulig antall 

aktiviteter må reduseres. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner tiltaksplan 2016.  

Vedtatt tiltaksplan 2016 sendes Barne-, ungdom – og familiedirektoratet i forbindelse med 

søknad om driftstilskudd for 2016. 

 
TILTAKSPLAN 2016 

Utover satsningsområdene arbeides det kontinuerlig etter foreningens formålsparagraf 

jfr. § 1-1 

1) Sikre fosterbarn gode oppvekstsvilkår 

a) Opprettelse av ungdomsråd 

Tiltak/Aktivitet: Rekruttere ungdom fra egen forening til å sitte i et 

ungdomsråd. Hovedstyret og ungdommen utarbeider retningslinjer og 

arbeidsoppgaver for ungdomsrådet. Ungdommen gis tilbud om kurs og møter 
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b) Alle fosterbarn skal kjenne sin kulturarv 

Tiltak/Aktivitet: livsbok for alle fosterbarn, kurs for barnevernet og  

fosterforeldre (samer og minoriteter inkludert) 

Alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt er tilknyttet fosterhjemmet, skal gis 

et trygt og forutsigbart tilbud om ettervern. Arbeide for å øke aldersgrensen for 

ettervern til og med 25 år. 

Tiltak/Aktivitet: Lobbe for bedre innhold og avtale mellom barnevernet, 

fosterhjemmet og fosterungdommen (over 18 år) slik at fosterhjemmet kan bli 

en stabil base før ungdommen flytter for seg selv 

2) Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår og utviklingsmuligheter 

a) Kartlegge blant medlemmer hva slags problemstillinger fosterforeldre opplever 

i forhold til grensesetting for fosterbarn. 

Tiltak/Aktivitet: anonymisert spørreundersøkelse blant våre medlemmer 

b) Arbeide for statusheving i samarbeidsrelasjon med barnevernet. 

Tiltak/Aktivitet: prosjekt Bedre samarbeid (innvilget midler fra 

Exstrastiftelsen) Fortsatt arbeide for delvis partsrettigheter og gode 

forutsigbare økonomiske rammevilkår 

Tiltak/Aktivitet: følge opp Stortingsmelding og barnevernlovutvalget 

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon 

a) Alle fylkesstyrer skal ha fungerende styrer på plass i løpet av første halvår 

2016 

Tiltak/Aktivitet: Avholde lokale informasjonsmøter/temakvelder/fagdag for å 

rekruttere styremedlemmer i ett fylke. Samt øke hjelpen til de fylker som sliter. 

b) Videreutvikle fylkeslederrollen og fylkesstyrene. 

Tiltak/Aktivitet: organisasjonskurs, lederkurs, jevnlig kontakt via telefon, epost 

og samarbeid på tvers av fylkesgrenser. 

c) Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet.  

Tiltak/Aktivitet: øke fra 50-100 % stilling i rådgivertjenesten  

d) Profilere Norsk Fosterhjemsforening gjennom å fortsette vår lobbyvirksomhet 

til politikere, det offisielle barnevernet, delta på konferanser nasjonalt og 

internasjonalt. 

e) Gjennomføre fagdag i forbindelse med 35 års jubileum for Norsk 

Fosterhjemsforening 23. september 2016. 
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SAK 06/16: Orientering, søknad om driftstilskudd 2016 

 

Det vises i sin helhet til vedlagt søknad om driftstilskudd for 2016.  

Fristen for søknaden var satt til 1 desember 2015. Tidligere har det vært ca 15 februar i 

søknadsåret. 

I tillegg til søknad kreves også vedlagt budsjett for 2016, vedtekter, godkjente årsmeldinger, 

og godkjente årsregnskap med revisjonsberetning. Videre etterspør Barne-, ungdom- og 

familiedirektoratet en strategiplan for 2016. Vår forening bruker ikke ordet strategiplan men 

tiltaksplan. Handlingsplan for perioden 2016-2018 er sendt over med søknaden og forslag til 

tiltaksplan 2016.  

 

Det var svært kort tid mellom vi fikk informasjon om at søknadsskjema var tilgjengelig på 

Altinn og fristen for innlevering. Hovedstyret hadde ikke planlagt møte før fristen for 

innsending av søknad og selve søknaden er derfor til orientering. 

En tidlig søknadsfrist er positivt da det tidligere nesten har gått et halvt år før utbetaling har 

skjedd. Nå er vi lovet svar på søknaden innen 1 mars 2016. Vi får derfor en større oversikt 

over økonomien for hele året. Dette gir en annen type handlingsrom. 

 

Budsjett 2016 og tiltaksplan 2016 ettersendes søknaden. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering allerede sendt søknad om driftstilskudd for 2016 til Barne-, 

ungdom- og familiedirektoratet. 

 

 

 

 

SAK 07/16: Statens satser for kjøregodtgjørelse 

 

Sak 93/14 Endring av Norsk Fosterhjemsforenings satser for kjøregodtgjørelse legges ved 

 

I budsjettforlik mellom regjeringen og Venstre/Krf ble det vedtatt nye regler for 

bilgodtgjørelse.  

Deler av godtgjørelsen blir skattepliktig. Beløp over kr 3,8 per km opp til statens satser på kr 

4,10 km blir skattepliktig inntekt.  

 

Hovedstyret vedtok i sak 93/14 pkt 1 bruk av statens satser for kjøregodtgjørelse fra 

01.01.2015. 

Det anbefales hovedstyret å oppheve vedtak pkt 1 i sak 93/14. 
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Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret opphever vedtak i sak 93/14 punkt 1 Endring av Norsk 

Fosterhjemsforenings satser for kjøregodtgjørelse med virkning fra 01.01.2015. 

2) Hovedstyret godkjenner forslag til kjøregodtgjørelse med kr 3.80 per km for 

tillitsvalgte og ansatte i Norsk Fosterhjemsforening med virkning fra 01.01.2016. 

 

 

SAK 08/16: Gjennomgang av internkontroll 2015 

Regnskapsføreres rapport vil bli utdelt i hovedstyrets møte. 

Saken vedlegges noen retningslinjer for revisor i fylkesforeningene. 

 

Bakgrunn 

Hovedstyret vedtok i sak 22/15 å igangsette internkontroll hvert år for 5 fylker – ett fra hver 

region.  

Internkontroll foregår jevnlig i private organisasjoner, statlig og kommunale virksomheter. 

Norsk Fosterhjemsforening mottar store tilskudd fra staten hvert år og må derfor følge vanlige 

regnskap – og rapportering for å føre kontroll med at midlene brukes i samsvar med 

forutsetningene.  

Norsk Fosterhjemsforening sentralt har ekstern revisor. Vi kan likevel få statlig bokettersyn. 

Dette gjør at det er viktig at foreningen har rutiner på oppfølging av de midler som også gis 

videre til fylkesforeningene. Fylkene velger enten to revisorer, eller en fagrevisor. 

 

I alfabetisk rekkefølge ble følgende fem fylker valgt ut i mai måned 2015: Aust-Agder i 

region Sør, Finnmark i region Nord, Oppland i region Øst, Rogaland i region Vest, og Sør- 

Trøndelag i region Midt-Norge.  

Det ble etterspurt bankutskrift ut-inn gjennom hele året 2014. Ved internkontroll må det også 

fremskaffes kvittering og annet underlagsmateriell som viser hva pengene har gått til. Frist for 

innlevering var satt til utgangen av juni 2015.  
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To fylker leverte innen tidsfrist, med ryddige regnskap og underlagsinformasjon. Litt 

problemer med balansen i regnskapet. Etter telefonsamtale og kontakt på epost med 

regnskapsfører sentralt gikk dette greit.  

Tre fylker leverte ikke innen tidsfrist. To av disse kom på plass utover høsten.. Ett av disse 

fylkene fikk tilbud om opplæring sentralt. Leder og kasserer møtte, og reiseutgiftene ble 

dekket fra sentralt hold.  

Et siste fylke ble purret opp flere ganger gjennom høsten 2015. Banktransaksjonsliste ble etter 

hvert levert, men noen av bilagene gikk det ikke frem hva som var kjøpt inn til hvilket formål. 

Noen bilag var bankterminallapp, - overførte penger fra sentralt hold ble ført i en sum i 

regnskapet osv. Bemerkningene fra regnskapsfører sentralt ang føringer og mangelfulle bilag 

ble ikke forstått og ble oppfattet altfor kritisk. 

 

Oppsummering  

Det er viktig at internkontroll er igangsatt i foreningen, slik at vi kan endre praksis og gi 

opplæring der det er behov. Hele fylkesstyret er ansvarlig for økonomien i fylket selv om 

leder og kasserer har et spesielt ansvar. Fylkesstyret skal jevnlig informeres om den 

økonomiske situasjonen. Intern eller ekstern revisor må ha styrevedtak for de pengene som er 

utbetalt, og bilag/kvittering for hva pengene er brukt til. Regnskap må settes opp og 

underbilag må foreligge slik at andre lett kan gå inn i sakene for informasjon og kontroll. 

 

Erfaringene fra internkontrollen: 

Fylkesstyrene har svært forskjellig kompetanse og rutiner vedrørende føring av regnskap. 

Forskjellig forståelse for behov for underbilag som forklarer hva pengene er gått til, 

styrevedtak for kostnader mangler m.m. 

Det er stadig utskifting av styremedlemmer – ledere og kasserer. Det betyr at det må legges 

vekt på et mer fleksibelt, forutsigbart tilbud om opplæring i regnskapsføring på fylkesnivå. 

Det er bra med kassererkurs på organisasjonskurs, men det er ikke nok. Vi må gi tilbud om 

opplæring til spesielt leder og kasserer i fylkene. Det ene fylket som benyttet muligheten til å 

få opplæring i sekretariatet tror vi fikk mye igjen for turen til Oslo. Et slikt tilbud burde gis til 

flere fylker. 

Det oppfordres at alle fylker deltar på organisasjonskurset som foreningen arrangerer, og 

melder en eller flere deltakere på kurs for kassererkurset.  

At frister ikke overholdes kan ha flere årsaker. I noen tilfeller ble ikke fylkesforeningens epost 

åpnet.  

 

Anbefaling 

Hovedstyret anbefales å fortsette internkontrollen jfr. vedtak i sak 22/15. Fire nye fylker 

velges, og ett fylke fra internkontroll for regnskapsåret 2014 gis tilbud om opplæring sentralt i 

økonomi og regnskapsførsel i tillegg til deltakelse på organisasjonskurs.  
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Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret viderefører sak 22/15 Intern kontroll. Det delegeres til generalsekretær å velge 

fire nye fylker for gjennomgang av regnskapsåret 2015. Ett fylke fra forrige internkontroll for 

regnskapsåret 2014 gis tilbud om ytterligere opplæring i forhold til økonomi- og 

regnskapsførsel i fylket. 

 

 

 

SAK 09/16: Orientering, hovedstyremøter 2016 

Det vises i sin helhet til vedlegg. 

 

Møtetider er satt opp i samarbeid med styreleder og generalsekretær. 

 

Hovedstyrets vedtak 

 

 
 

Hovedstyremøter 2016 Norsk Fosterhjemsforening 
 

 

 

Sted og tidspunkt Innhold 

Hovedstyremøte 15-17.01.2016 

 

Tidspunkt: fredag kl. 18.00 til søndag kl 

14.00 

Sted: Foreningens lokaler i Storgata 10A, 

Oslo 

Foreløpige saker: 

- Hovedstyreseminar 

- Budsjett 2016 

- Søknad om driftstilskudd 

- Tiltaksplan 2016/Strategiplan 

- Plan for hovedstyremøter 2016 

- Gjennomgang av årshjul 2016 
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Tidspunkt: fredag kl 18.00 – .søndag kl 

14.00 

Norsk Fosterhjemsforenings lokaler: 

Storgata 10A , 7 etg 

Inngang Skippergata, Oslo 

- Årsberetning 2015 

- Årsresultat 2015 

- Resultatrapport 215 

- Program for organisasjonskurs 2016 og  

Etabler arbeidsgruppe for organisasjonskurs 

- Eventuelle prosjektsøknader 

- Oppfølging av landsmøtesaker 

- Orientering IFCO 2015 

Hovedstyre arbeidmøte 22.04 kl 12.00-16 

eller 17.00  

Sted: Olavsgaard, Skjetten 

 

- Forberedelse av organisasjonskurset 22-

24.04.2016 

- Organisasjonskurset starter kl 18.00 

Hovedstyremøte 20-22.05.2016 

Tidspunkt fra kl. 18.00 fredag til  

Søndag kl 14.00 

Foreningens lokaler i Storgata 10A, Oslo 

 

Hovedstyremøte 25.09.2016  

Sted: Storgata 10A, Oslo 

- ½ års regnskap 

- Fagdag 23.09.2016 jubileumsmiddag på 

kvelden 

- Ledersamling 24.09.2016  

- Hovedstyremøtet 25.09.2016 

Hovedstyremøte 25-27.11.2016 

Tidspunkt: fredag kl 18.00 til søndag kl 

14.00 

Sted: Storgata 10A 

- Budsjett 2017 

- Tiltaksplan 2017 

- Evaluering av tiltaksplan 2016  

- Plan for styremøter i 2017 

 

 

 

 

SAK 10/16: Oppnevning av regionansvarlige 

 

Målsetting med en kontaktperson fra hovedstyret til fylkene: 

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 

Fylkesforeningene i hver region får samme kontaktperson, fortrinnsvis hovedstyremedlemmet 

fra egen region. 

 

Kontaktpersonen skal få tilsendt fra hver fylkesforening 

a. årsmøtepapirer  

b. styreprotokoller  

c. medlemsblad 
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1. Hvis ikke kontaktpersonen mottar dette, skal kontaktpersonen påse om det holdes 

styremøter og årsmøte.  

2. 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. 

 

 

1. 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 

2. Kontaktpersonen skal bistå fylkesforening ved eventuell konflikt innad i styret. 

3. Vara trer inn i alle områder for den som er syk 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner følgende personer til regionansvarlig: 

Region Nord:   Tommy Hæggernæs 

Region Midt Norge:  Kjersti Garnes Overvik 

Region Vest:   Solfrid Kjærvoll Birkedal 

Region Øst:   Solfrid Ruud Rekdal 

Region Sør:   Helle Christensen 
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Torunn Hauen Aks 

Styreleder 

 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening 

 


