
 

 
ÅRSBERETNING 2015 

NORSK FOSTERHJEM SFORENING SØR-TRØNDELAG  

 

Fylkesstyrets sammensetning fra årsmøte 2015: 
Annette Lind Bekkos  Leder 
Nina Sande  Nestleder og sekretær 
Kjell Knutsen Kasserer   
Nina Aasen Styremedlem, ansvarlig for innkjøp/bestillinger 
Kirsti Venn Styremedlem, ansvarlig for søknader mm 
Johanne Foss Styremedlem, ansvarlig for medlemskontakt, web/fb 

Valgkomite: 
Kjersti G. Overvik Leder 
Raymond Karlsen Medlem 
Frode Vestad Medlem 
 
 
MØTER OG SAMLINGER 2015: 

FOR MEDLEMMER: 
Årsmøtehelg på Røros.  160 deltagere 
Skidag i Vassfjellet.  Ca. 50 deltagere 
Fotballkamp på Lerkendal m/pizza. Ca. 20 til 30 deltakere pr arr. 
Bowling på Sandmoen. Ca. 15 + 8 deltakere 
Grilling i fjæra. Ca 20 deltakere 
Familiesamling på Rondeheim. Ca. 45 deltakere 
Gruppe for biologiske barn. 7 barn + deres foresatte 
Juleverksted på Fannrem. Ca. 55 deltagere 
Juletrefest på Sandmoen. Ca. 100 deltakere 
 
FOR STYRET: 
Styremøter (11) 
Representert på PRIDE-kurs (3) 
Møte med fylkesmannen (2) 
Samarbeidsmøter med Bufetat (2) 
Møte med Omsorgsenheten ad Fosterhjemsundersøkelsen (2) 
Samarbeidsmøter med Trondheim Kommune og Bufetat (2) 
Forberedelsesmøter med Omsorgsenheten, Biologiske barn (9) 
Organisasjonskurs i Oslo, 3 av 6 styremedlemmer 
Ledersamling, leder og nestleder 
Landsmøte i Fredrikstad, 5 av 6 styremedlemmer 
Bufetat fosterhjemskonferanse på Hell, der vi fikk presentert foreninga med innlegg 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMARBEIDSPARTNERE 
Det har vært avholdt 2 møter med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Formålet med disse møtene er å 

holde en jevn kontakt for å utveksle informasjon og kunnskap rund Fosterhjemsomsorgen. Saker som 

har vært tatt opp er bl.a.: Hvordan styrke forholdet mellom Barnevernstjenesten og Fosterhjemmet.  

Vi har hatt 3 samarbeidsmøter med Bufetat. Dette er møter vi opplever som konstruktive i arbeidet 
med å heve kvaliteten på fosterhjemsarbeidet på flere plan. Her opplever vi å kunne ha reell 
innflytelse når det gjelder fosterhjemsarbeidet, spesielt med fokus på lokale forhold. 
Bufetat har vært under omorganisering dette året, og møtene har vært færre enn tidligere år. 
 
Vi har hatt 9 samarbeidsmøter med Trondheim Kommune v/omsorgsenheten i forbindelse med 
arrangementet «Biologiske barn». Dette ble et vellykket tilbud, der samarbeidet har vært 
avgjørende. 7 barn deltok i gruppa som møttes to helger høsten 2015. Barna ble rekruttert fra 
foreningens medlemmer, samt blant Trondheim kommunes fosterhjem. To psykologer fra 
omsorgsenheten sto for det faglige innholdet i samtalen med barna. To fra styret la forholdene til 
rette, med lokaler, servering og aktiviteter utenom samtalegruppene. Foresatte var med i deler av 
opplegget. 
 
NFF sentralt, hovedstyre og administrasjon er viktige ressurser for fylkesstyret. De har faglig 
kompetanse og er behjelpelige når vi har spørsmål i ulike saker. 
Her kan vi anbefale rådgivningstjenesten som har god kompetanse på våre spørsmål, være seg som 
medlemmer og fosterforeldre eller i styresaker. 
 
MEDLEMMER 
Pr 09.12.2015 hadde vi 256 medlemmer + 18 støttemedlemmer. Dette er en liten økning fra i fjor, og 
det vil fortsatt være et mål å få flere av Trøndelags fosterhjem med i foreninga. 
 
Gjennom året får vi ulike henvendelser fra medlemmer i foreningen. Vi prøver så langt det lar seg 
gjøre å være til hjelp. Samtidig har vi en bevisst holdning når det gjelder hvilken hjelp styrets 
medlemmer skal, bør eller kan gi. Det ligger i våre sakers natur at det ligger taushetspliktig 
informasjon knyttet til den enkeltes sak. Det kan også være juridiske og etiske spørsmål som det kan 
være vanskelig og/eller uriktig for et styremedlem å gå inn i. Vi erfarer også at noen saker er av en 
slik art at det krever vesentlig med tidsressurser å følge opp. Samtidig er det en kjensgjerning at 
dette kan ta forholdsvis mye tid og energi fra styrerepresentantene. Det er ønskelig at slike 
henvendelser i hovedsak rettes til sekretariatet i Oslo, slik at fylkeslagets styre kan fokusere på de 
aktivitetene som er lagt inn i aktivitetsplanen. 
 
Et råd vi gjerne gir, er å kontakte våre dyktige rådgivere i NFF sentralt. De har faglig kompetanse og 
erfaring med rådgivning, og har en geografisk avstand fra vårt fylke og oppdragskommuner.  
Tlf.nr.: 23 31 54 00 
Lokalt har vi vakttelefonen for Fosterforeldre som Bufetat har. Den kan benyttes mer enn den gjør 
per i dag. Tlf.nr.: 466 17 410 
 
Det er naturligvis, og først og fremst de sosiale arrangementene våre medlemmene har gleden av å 
ta del i. Her har vi prøvd å gi et jevn og bredt tilbud gjennom året. 
Av aktiviteter er det de kjente faste, i tillegg til noen nye. Vi ser det fortsatt som en utfordring å treffe 
ungdommene. Hva vil fenge for dem? Hva er deres behov? 
Vi savner en kartlegging av hvor mange vi har i de ulike aldersgruppene i vår medlemsmasse, og hva 
de føler på av behov. 
 
 
 
 



 

STYRET 
Med det aktivitetsnivået foreningen har, både lokalt og for å følge opp rundt arbeidet som skjer 
sentralt, har vi sett det nødvendig å avholde styremøter hver måned. Tre fra styret deltok på 
organisasjonskurs i vår. Lærerikt for alle, og et fint fora for å knytte kontakter og bli kjent med 
organisasjonen. Det er et mål at hele styret deltar på dette. For leder og nestleder som deltok på 
ledersamling i oktober, ble det også inspirerende og lærerikt. NFF er en levende organisasjon under 
utvikling. Det skjer mye i fosterhjemsomsorgen for tida, så det er mye å sette seg inn i, og spennende 
å være en del av. Utover de faste rollene som leder, nestleder, sekretær og kasserer, har styret 
fordelt oppgaver underveis i perioden.  
 
NETTSIDE 
Vi er på nett. 
Det er utarbeidet standarder sentralt som vi følger. Siden sommeren har foreningen skiftet 
leverandør på internettsider, dette styres sentralt. Det har tatt tid å få dette på plass, både sentralt 
og dermed lokalt. Det er noe av grunnen til at vi ikke kan si oss helt fornøyd når det gjelder 
fortløpende informasjon til våre medlemmer. Det er et mål at aktiviteten i styret skal være synlig 
utad, slik at medlemmene kan følge med og kan engasjere seg. 
 
FACEBOOK 
Den interne, lukkede sida er oppe og går. Det jobbes kontinuerlig med å sikre at det kun er 
medlemmer av lokallaget som kan bli med i denne. For å sikre dette, tar det av og til litt tid før vi får 
dette bekreftet, og noen må dessverre vente litt før de blir godkjent og ønsket velkommen. 
Mange er inne og ser, noen bruker sida mer aktivt. Vi følger sentralt gitte normer for drift av sida, og 
understreker viktigheten av at man skal opptre lojalt mot forening og medlemmer, og at man ikke 
bruker sida til å ta opp konflikter eller konkrete saker. 
Styret er administrator. 
 
FOSTERHJEMSKONTAKT 
Vi har hatt flere innlegg i bladet, noe vi mener må til for å synliggjøre aktiviteten lokalt. 
Vi minner om at alle kan bidra til dette bladet, redaktøren vil gjerne ha flere skribenter og bredde i 
bladet. 
 
ØKONOMI 
Fylkeslagets økonomi er god. 
Av støtte har vi mottatt 7.353,- til årsmøtet, 15.000,- + 10.800,- i statsstøtte og 62.917,- i 
medlemskontingent. 
Grasrotandelen uteble i stor grad i år, grunnet manglende registreringer i Brønnøysundregisteret. 
Dette er rettet opp, og man kan nå finne Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag på listen over 
grasrotmottagere. 
Søknad til Gjensidigestiftelsen fikk vi dessverre avslag på i slutten av desember, i år som i fjor. 
Det bør arbeides videre med prosjektsøknader mm for å stå friere i å gjennomføre den 
aktivitetsplanen vi ønsker. Vi har et mål om å ha så lave egenandeler på arrangementene våre som 
mulig, slik at midlene vi har går til medlemmene. 
 
MEDLEMSKONTAKT  

Det har vært arbeidet med å få medlemslistene så fullstendige som mulig. Med navn og adresser,  

e-post og mobiltelefonnummer vil vi ha gode muligheter med å nå alle medlemmene på en effektiv 

måte. Vi er ikke i mål med dette arbeidet, så SMS-tjenesten er så langt ikke i bruk. 

Vi henstiller på det sterkeste alle medlemmer om å rapportere endringer i adresser, telefonnummer 

eller e-post. 

For styret Nina Sande 


