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PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

25. SEPTEMBER 2016 
 

 

Tilstede: 

Styreleder:    Torunn Hauen Aks 

Nestleder:    Solfrid Kjærvoll-Birkedal 

Styremedlem:    Kjersti Garnes Overvik 

Styremedlem:    Solfrid Ruud Rekdal 

Styremedlem:    Tommy Hæggernæs 

Styremedlem:                                     Helle Christensen 

 

Generalsekretær:   Tove M S Wahlstrøm  

 

Informasjon fra styreleder, regionansvarlige og generalsekretær 

Post ut-inn fra 11.06-20.09.2016 legges frem i møtet 

 

SAKSLISTE 

SAK 49/16:  Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte                          

                      17-19. juni 2016          

SAK 50/16:  Revidert halvårsregnskap 2016      

SAK 51/16:  Fylkesforeningens facebookside endres til hemmelig   

SAK 52/16:  Fosterbarn medlem i facebookgruppe?      

SAK 53/16:  Halvårsrapport rådgivning, regnskap juli og august 

SAK 54/16:  Behov for endring av  Statens Lånekasse`s skjema   

SAK 55/16:  Innspill fra Norsk Fosterhjemsforening gjeldende Norges 

                      Femte og sjette rapport til FN`s barnekomite    

SAK 56/16:  Høringssvar fra Norsk Fosterhjemforening gj. Taushetsplikt 

                      for Statens helsetilsyn 

SAK 57/16:  Kostnader i forbindelse med jubileumskonferanse for Vigdis  

                     Bunkholdt   

SAK 58/16:  Valgkomiteen tilstede i første hovedstyremøte i 2017                   
       

 

Eventuelt 

 Referat fra Arendaluka  16-20 august 2016,  (sak i november) 

 Referat fra Nofcamøte   02-04 september 2016 (sak i november) 
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SAK 49/16: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 17-19 juni 2016 

 

Det vises til protokoll lagt ut på intranett. 

 

Protokoll legges frem i møtet for signering. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 17-19 juni 2016 

 

 

 

 

 

SAK 50/16: Til Halvårsregnskap m/revisors uttalelse. Regnskap juli og august 2016 

 

Det vises til vedlagt regnskap juni 2016.   

Revisor hadde full gjennomgang 31 august. Det var ingen muntlige bemerkninger fra revisor.  

Skriftlig rapport gis kun etter gjennomgang av årsregnskap.  

Regnskap for juli og august 2016 ble lagt frem i møte.  

    

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret tar til orientering halvårsrapport januar til og med juni 2016.  Revisor har 

ingen bemerkning. 

2) Hovedstyret tar til orientering regnskap fra juli og august 2016.  

3) Hovedstyret tar til etterretning underforbruk på lønnsmidler. Det søkes umiddelbart 

etter person i midlertidig stilling som kan avhjelpe på informasjonssiden.    

 

 

 

SAK 51/16: Fylkesforeningens facebookside endres til hemmelig 

 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo har sendt inn sak til behandling i hovedstyrets møte 

25.09.2016.  

 

Bakgrunn 

Norsk Foster Oslo har fått innspill om at det er ønskelig å gjøre Facebook til Norsk 

Fosterhjemsforening Oslo hemmelig. 

Ref Norsk Fosterhjemsforening Oslo: 

Dette skyldes at man når man søker opp Facebook gruppen kan man se alle som er 

medlemmer i denne gruppen.  Hvis gruppen gjøres hemmelig kan kun de som inviteres inn se 

hvem som er medlemmer i gruppen.  Vi er klar over at dette medfører at medlemmer må 

inviteres inn og at man ikke kan søke opp gruppen og be om å få bli medlem, men ser ikke at 

dette vil medføre store problemer. 
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Årsaken til at vi ønsker at facebook gruppen gjøres hemmelig, er at vi har ungdommer som 

ikke ønsker at andre skal vite at de er fosterbarn.  Med en lukket, men ikke hemmelig facebook 

gruppe kan man lett se hvem som er medlemmer i facebook gruppen til Norsk  

 

Fosterhjemsforening Oslo.  (Det kreves kun 2 tastetrykk for å få opp listen over alle 

medlemmer i gruppen). 

 

På grunn av behov for ekstra personvern for mange fosterforeldre, anbefaler vi at 

fylkesforeningens facebookside endres til å bli en hemmelig facebookgruppe. 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo har allerede endret dette for sin side, da vi har medlemmer 

som bor på hemmelig adresse, p.g.a. fosterbarns kompliserte familiebakgrunn. 

 

Forslaget støttes og av generalsekretær og mener at endringen bør gjelde i alle 

fylkesforeningene.   Personvernet må ivaretas til alle i fosterhjemmet.   

 

Det blir vanskeligere å bli medlem av facebookguppen men dette kan gjøres ved at det går 

tydelig frem på fylkenes webside at de må sende en forespørsel i epost til fylkesstyret i det 

aktuelle fylke om å delta i gruppen.  Fylkesstyret må deretter gå inn i gruppen på facebook og 

sende en invitasjon til det nye medlemmet til å bli medlem i gruppen.   

 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner at Norsk Fosterhjemsforening Oslo endrer sin facebookside 

fra lukket til hemmelig.  Dette gjøres pga. personvernet til fosterbarnet, fosterforeldre 

og deres barn. 

2) Hovedstyret gjør vedtaket gjeldene for alle fylkesforeningene i Norsk 

Fosterhjemsforening fra 1.10.2016.  Det oppfordres til å gjennomføre endringen så 

raskt som mulig.  

3) Endringen evalueres innen 01.10.2017 

 

  

 

SAK 52/16: Fosterbarn medlem i facebookgruppe? 

Bakgrunn 

Saken er meldt fra Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag (30.06.2016) 

Ref. Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag: Vi har fått en forespørsel fra et fosterbarn 

(over 18) om å bli medlem på FB gruppa vår. Hva gjør vi med det? 

Mulige utfordringer: Fosterbarna kommer ikke opp i medlemslistene, så det blir mye jobb å 

finne ut om de faktisk er fosterbarn. 

- Når de ikke lenger er fosterbarn, får ikke vi beskjed. 

- FB har en aldersgrense på 13 år. 
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Denne saken kan ses i sammenheng med sak 51, endring fra lukket til hemmelig facebookside. 

Norsk Fosterhjemsforening har ingen godkjenning til å lage medlemsregister for fosterbarna. 

Av personvernhensyn, selv om de er over 18 år vil det antagelig være mer adekvat å starte en 

hemmelig FB grupper for fosterbarn over 18 år. 

Det er vanskelig å administrere en facebookside for medlemmer, og det vil ikke bli noe 

enklere å administrere der fosterbarn over 18 år ønsker å delta. 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at fosterbarn ikke skal være med i fosterforeldrenes facebookgruppe. 

 

 

SAK 53/16: Halvårsrapport rådgivning 

 

Det vises i sin helhet til vedlagt halvårsrapport januar-juni 2016 

 

Det har vært ca 150 henvendelser i første halvår 2016.  Selv om det har vært flere 

problemstillinger fra samme innringer har det blitt notert som en henvendelse i statistikken.  

Flest henvendelser har kommet fra Hordaland, Akershus og Møre og Romsdal.  Ingen 

henvendelser fra Finnmark.  

 

De fleste henvendelser kommer fra kommunale fosterhjem.  Henvendelsene spenner fra de 

enkle til de svært alvorlige temaene.  Økonomiske rammevilkår og NAV ytelser er fortsatt 

hyppige henvendelsesgrunner.  Vi har også dessverre hatt mange flyttesaker og dårlig 

samarbeid mellom fosterhjemmet og barneverntjenesten.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering halvårsrapport januar-juni 2016 

 

 

 

SAK 54/16: Behov for endring av Statens Lånekasses skjema 

 

Saken er meldt fra Norsk Fosterhjemsforening Telemark. 

Det vises i sin helhet til vedlegg. 

Forslaget fra Norsk Fosterhjemsforening Telemark: 

 Sett inn avhuking for at ungdommen bor i fosterhjem i starten på søknaden 

 Gi mulighet til å sette inn fosterforeldre som verge/foresatte slik at elektronisk 

signering kan benyttes 

 Ta bort alle opplysninger rundt biologiske foreldre samt deres inntekter 
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Det foreslås at hovedstyret delegerer til generalsekretær å utforme et brev til Statens 

Lånekasse hvor det foreslås endringer som fastslått i søknadsskjema. 

Problemstillingen er tatt opp med departementet flere ganger uten at det har skjedd endringer. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at saken delegeres til generalsekretær for videre utredning og 

anmodning om endringer blir sendt til Statens Lånekasse. Hovedstyret og Fylkesstyrene 

holdes orientert. 

 

 

 

SAK 55/16: Innspill fra Norsk Fosterhjemsforening gjeldende Norges femte og sjette 

rapport til FNs Barnekomite 

 

Det vises i sin helhet til vedlagt innspill til Barne-, og likestillingsdepartementet.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering innspill fra Norsk Fosterhjemsforening gjeldende Norges femte 

og sjette rapport til FNs barnekomite 

 

 

 

SAK 56/16: Høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening til Barne-, og 

likestillingsdepartementets forslag Lov om informasjonstilgang, taushetsplikt mv for 

Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg saker om akuttplassering og saker om 

omsorgsovertakelse etter barnevernloven 

 

Det vises i sin helhet til vedlagt høringssvar.   

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar til orientering Norsk Fosterhjemsforenings høringssvar til Barne-, og 

likestillingsdepartementets forslag Lov om informasjonstilgang, taushetsplikt mv. for Statens 

helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg saker om akuttplassering og saker om 

omsorgsovertakelse etter barnevernloven.  

 

 

Eventuelt 

 

SAK 57/16: Kostnader til jubileumsfeiring for psykolog Vigdis Bunkholdt 

 

Norsk Fosterhjemsforening og Norsk Barnevernsamband skal arrangere en 

jubileumskonferanse for psykolog Vigdis Bunkholdt den 26.Oktober 2016. Nestor i Norsk 

Barnevern generelt og fosterhjemsarbeid spesielt har fylt 80 år.  Hun har skrevet utallige 

bøker innenfor fosterhjemsarbeid. Hun har sittet og sitter i Norsk Fosterhjems faglige råd.  

Mange fylkesforeninger har invitert henne som foredragsholder og sentralt (organisasjonskurs 

i Drammen) var Vigdis inne og snakket om sitt arbeid som medlem i utvalget som førte 
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opp til NOU 2012, det såkalte Raundalen-utvalget.   

 

Selve konferansen avholdes i Røde Kors Konferansesenter i Hausmannsgate 7 i Oslo.  

Påmeldingen skjer på Norsk Barnevernsambands nettside, www.barnevernsambandet.no.  

Fristen for påmelding 1 oktober.     

 

Det vil være en liten samling for Vigdis i Norsk Fosterhjemsforening et par timer på 

ettermiddagen.  Denne mottagelsen for ca. 30 spesielt innbudte gjester (15 fra hver av 

organisasjonene) står Norsk Fosterhjemsforening for.  Det vil bli kjøpt inn litt blomster, finger 

mat, drikke etc.   

Et eventuelt overskudd fra fagdagen vil være med på å dekke deler av mottagelsen, samt at 

hver av organisasjonene Norsk Fosterhjemsforening og Norsk Barnevernsamband vil dele på 

utgiftene.   

Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si hvor store utgiftene blir, noe som også 

avhenger av hvor mange som kommer til mottagelsen. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner å dekke de utgifter som påløper i forbindelse med mottagelsen i 

Storgata 10 A for Vigdis Bunkholdt.  

 

 

SAK 58/16: Valgkomiteen tilstede i hovedstyrets første møte i 2017 

 

Valgkomiteen har uttrykt ønske om å delta i hovedstyrets møte i forbindelse med deres arbeid 

frem til valget 2017. 

Hovedstyret diskuterte seg frem til at første møte i hovedstyret i 2017, lørdag vil to av 

valgkomiteens medlemmer bli invitert til å delta.  Valgkomiteen velger selv den som skal 

representere.   

Hovedstyret vil diskutere tidspunkter for hovedstyrets møter gjennom 2017 i november-møtet 

og vil komme tilbake med tidspunkt til valgkomiteen. 

 

Hovedstyrets møte   
Hovedstyret tar til etterretning valgkomiteens ønske om å delta på hovedstyrets møte.  

Hovedstyret inviterer to av valgkomiteens medlemmer til første møtet i 2017 (lørdag).  

Hovedstyrets møteplan for 2017 er ikke lagt og tidspunkt vil bli gjort kjent da dette foreligger. 

 

 
 

Torunn Hauen Aks 

Styreleder 

 

 

 
                                                   Norsk Fosterhjemsforening  

 

http://www.barnevernsambandet.no/

